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Motto: „Gas chromatography is like an international 

building into the construction of which scientists from 

every country have put at least one brick.“ E. Cremer 
 

Šedesátá léta minulého století byla svým způsobem 

v naší novodobé historii ojedinělá, protože docházelo 

k bouřlivému rozvoji nejen v kulturní oblasti, ale 
i v oblasti vědecké. Rád bych zmínil jednu specifickou 

oblast, a sice oblast separačních chromatografických me-

tod, ve které patřilo Československo k tehdejší světové 
špičce, a často se hovoří v této souvislosti o českosloven-

ské chromatografické škole. Významnou úlohu hrál, vedle 

celé řady dalších pracovišť, tehdejší Ústav analytické che-

mie ČSAV v Brně.  
Jednou z důležitých oblastí byla plynová chromato-

grafie a celá řada souvisejících věcí, které se zdají být dnes 

zcela samozřejmé, probíhala rychlým vývojem, např. kolo-
ny, detektory atd. Počátek moderní plynové chromatogra-

fie se datuje do roku 1952, kdy A. J. P. Martin a A. T. 

James publikovali zásadní práci o rozdělovací chromato-

grafii plyn-kapalina a v témže roce získali A. J. P. Martin 
a R. L. M. Synge Nobelovu cenu za rozdělovací chromato-

grafii. Přes nepříznivou mezinárodní situaci probíhala po-

měrně intenzivní výměna informací a jedním takovým 
zlomem bylo symposium v Amsterodamu v roce 1958 

(500 účastníků z 18 zemí včetně Sovětského svazu, Česko-

slovenska, Maďarska a NDR), kde byly prezentovány vý-

sledky výzkumu a vývoje v oblasti ionizačních detektorů, 
teplotního programování a kapilárních kolon, které vynale-

zl M. J. E. Golay, který ve své zprávě z 5. září 1956 pro 

firmu Perkin-Elmer napsal, že ... náplňovou kolonu je tře-
ba uvažovat jako několik kapilárních kolon, jejichž průřez 

odpovídá prostoru kolem pevných částic... Na výše zmíně-

ném symposiu přednesl zásadní příspěvek o vlivu různých 

parametrů na účinnost kapilární kolony a její výhody ve 
srovnání s kolonou náplňovou. Vyvrcholením jeho prezen-

tace byla ukázka dvou chromatogramů, dělení meta a para 

xylenu, do té doby nemyslitelné, a dělení všech izomerů 
hexanu v 9 min. Pro zajímavost – jeho příspěvek ve Sbor-

níku symposia čítal 21 stran textu a obsahoval 93 rovnic, 

ale ne chromatogramy. 

Ačkoliv první kolony používané Golayem byly skle-
něné, probíhala první dekáda kapilární plynové chromato-

grafie ve znamení kovových kapilár (nerezová ocel 

a v malé míře měď). Pamětníci si určitě vzpomenou na 
oblíbenou nerezovou kapilární kolonu smočenou skvala-

nem, nicméně vývoj v úpravě vnitřního povrchu skleně-

ných kapilárních kolon postupně pokročil natolik, že 

v letech 1970–1972 začaly být kovové kapilární kolony 
vytlačovány skleněnými. K většímu rozšíření skleněných 

kapilárních kolon v tuzemských laboratořích přispěla 

i výroba přístrojů na jejich tažení v Ústavu analytické che-
mie ČSAV v Brně (K. Tesařík). Ani sklo však nebyl ideál-

ní materiál vzhledem k náročnosti úprav vnitřního povrchu 

kapilárních kolon a vzhledem k jejich křehkosti. Po letech 
dalšího vývoje patentovali a publikovali v roce 1979 R. 

Dandeneau a E. Zerenner, pracovníci firmy Hewlett-

Packard v Avondale v USA, která se kromě jiného zabýva-

la vývojem světlovodných vláken, myšlenku využít stáva-
jící technologii pro tažení křemenných kapilárních kolon 

a otevřeli tak další kapitolu v historii chromatografie. 

První křemenná kapilární kolona u nás spatřila světlo 
světa v roce 1981. Rychlý vývoj v této oblasti byl dán tím, 

že již existovala Společná laboratoř pro chemii a technolo-

gii silikátů, společné pracoviště VŠCHT a ČSAV se zna-

lostmi z přípravy světlovodných vláken na světové úrovni, 
a Laboratoř syntetických paliv na VŠCHT zabývající se 

vedle chemie adamantanu a jeho derivátů také vývojem 

analytických metod v oblasti kapilární plynové chromato-
grafie. Základní rozdíl v přípravě skleněných a křemen-

ných kapilár spočívá v teplotě, na kterou je nutno ohřát 

skleněnou (650 °C až 700 °C) a křemennou (2000 °C až 

2100 °C) trubici při tažení, abychom dostali kapiláru 
o tloušťce stěny 1 až 2 mm pro sklo a 20 až 60 μm pro 

křemen. Křemenné sklo je proti multikomponentnímu 

(Sial, Simax) chemicky odolnější a má vyšší pevnost. Tyto 
vlastnosti umožňují připravit ohebné kapiláry, jejichž vněj-

ší povrch však musí být chráněn vhodným polymerem 

proti mechanickému poškození a hlavně proti působení 

vzdušné vlhkosti a kyslíku. Jako materiál pro přípravu 
křemenných kapilárních kolon byl používán téměř výhrad-

ně tavený přírodní křemen z n.p. Sklotas Svor. Syntetický 

křemen (fused-silica) připravovaný reakcí chloridu křemi-
čitého s vodní parou při vysoké teplotě byl v té době prak-

ticky nedostupný. Kapiláry byly taženy na speciálním zaří-

zení vyvinutém pro tažení optických vláken rychlostí 1 až 

2 m s–1 a nezbytné korekce během procesu tažení byly 
prováděny pomocí zpětnovazebných obvodů s využitím 

tažené kapiláry jako dobrého vodiče světla.  

První křemenné kapilární kolony byly pokryty vrst-
vičkou silikonového polymeru, ale jak se ukázalo, nebylo 

to vhodné řešení. Čtenáři si jistě dovedou představit trpké 

zklamání výzkumníků, když po umístění testované kapilár-

ní kolony do termostatu chromatografického přístroje 
Chrom 5 nebyl na detektoru zaznamenán žádný signál a po 

otevření termostatu se na výzkumníky dívala popraskaná 

a rozježená kapilární kolona. Silikonový polymer nebyl 
vhodný z mnoha důvodů, jednak pro svou nízkou teplotní 

stabilitu a jednak umožňoval rychlou difuzi vodní páry 

a kyslíku k povrchu kapilární kolony. Situace se zlepšila 

použitím embargovaných polyimidových laků, které byly 
stabilní až do teplot cca 300 °C, nepropouštěly plyny 

a páry, mohly být nanášeny v mnohem tenčí vrstvičce 

a které se nakonec podařilo dovézt stejnými cestami jako 
tehdy embargované počítače. Do vývoje polyimidových 

laků se postupně zapojila i tehdejší Katedra polymerů 

40 LET OD VYTAŽENÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ KŘEMENNÉ KAPILÁRNÍ  

KOLONY 
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VŠCHT. Souběžně s přípravou křemenných kapilárních 

kolon byly vyvíjeny metody smáčení jejich vnitřního po-
vrchu, a to jak dynamická, tak statická, a metody jejich 

testování. Výsledkem celého dlouhého a náročného vývoje 

byly křemenné kapilární kolony srovnatelné se zahraniční-

mi kolonami, což přispělo k tomu, že se n.p. Laboratorní 
přístroje rozhodl koncem osmdesátých let je začít vyrábět 

pod značkou Silflex. Pro ilustraci je uveden na obr. 1 jeden 

z prvních chromatogramů, v tomto případě analýza benzi-
nu z katalytického reformování. Na způsob výroby kře-

menných kapilárních kolon bylo uděleno Autorské osvěd-

čení (Vodička L., Tříska J., Mostecký J., Götz J., Hayer 

M., Kuncová G.: Způsob výroby ohebných křemenných 
kapilárních kolon a zařízení k provádění způsobu. AO 

240 116) a postup byl přihlášen k patentování do celé řady 

evropských zemí a do Spojených států. Velká většina při-
hlášek prošla úspěšně celým řízením na rozdíl od patento-

vého úřadu Spojených států, jehož námitky se překonat 

nepodařilo. Na dalším vývoji křemenných kapilárních 

kolon a jejich uvedení do výroby se podepsal rozpad týmu 
koncem osmdesátých let, malý zájem výrobce a zrušení 

Ústavu chemie skelných a keramických materiálů ČSAV 

v roce 1993. Prakticky ve stejné době probíhal vývoj kře-

menných kapilárních kolon i na Slovensku (J. Doupovec, 
Fyzikální ústav ČSAV Bratislava), který skončil úspěšněji, 

protože tyto křemenné kapilární kolony byly cca. v první 

polovině devadesátých let vyráběny pod značkou Spira KI 
v a.s. Lachema Brno.  

Jestliže se ale vrátíme k mottu uvedenému na začátku 

tohoto zamyšlení, není pochyb o tom, že přes všechny 

peripetie, jak už to v životě bývá, položili do světové chro-
matografické stavby všichni výzkumníci podílející se na 

vývoji křemenných kapilárních kolon alespoň tu jednu 

příslovečnou cihlu. 
                Jan Tříska 

Obr. 1. Chromatogram benzinu z katalytického reformování  
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1. Kontext vzniku a existence strategie 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypracovalo 

dokument Vodíková strategie České republiky (dále jen 
„Vodíková strategie“, cit.1), který byl 26. 7. 2021 schválen 

Vládou ČR. Dokument vznikl v návaznosti na Vodíkovou 

strategii pro klimaticky neutrální Evropu (cit.2), která odrá-
ží cíl Zelené dohody pro Evropu (cit.3) – dosažení klima-

tické neutrality do roku 2050. Hlavním důvodem, proč 

byla tato (česká) Vodíková strategie připravena, je snižo-

vání emisí skleníkových plynů a dekarbonizace dopravy, 
průmyslu, služeb, domácností a zemědělství a podpora 

hospodářského růstu. V tomto úsilí ČR koordinuje postup 

nejen se státy Evropské unie, ale i ve spolupráci 
s ostatními zeměmi, které již své vodíkové strategie napl-

ňují nebo je teprve připravují. Cílovým stavem, ke které-

mu tato strategie přispívá, je dosažení klimatické neutrali-

ty. Té ČR plánuje dosáhnout postupnou transformací prů-
myslu a změnou technologií tak, aby nebyla  ohrožena 

zaměstnanost, konkurenceschopnost a celková životní 

úroveň v ČR. Vodíkové technologie přinesou i celou řadu 
růstových stimulů a nových rozvojových příležitostí a pod-

poří tak růst ekonomiky. 

Cílem strategie je urychlení procesu implementace 

vodíkových technologií při minimalizaci s tím spojených 
nákladů. Pro efektivní nasazení je nutné v každém kroku 

citlivě vyvažovat požadavky na spotřebu a výrobu vodíku 

a zajistit tak maximální využití investičně náročné in-
frastruktury, jako jsou elektrolyzéry, plnicí stanice, sklado-

vací nádrže, přepravníky a další zařízení. Strategickými 

cíli Vodíkové strategie jsou 1) snížit celkové množství 

skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry v ČR a 2) 
podpora hospodářského růstu. 

Cílem tohoto příspěvku je představit Vodíkovou stra-

tegii a zhodnotit její budoucí dopady na tuzemská průmys-
lová odvětví, včetně chemického průmyslu.   

 

 

2.  Základní pilíře a struktura Vodíkové 
strategie 
 

Oba strategické cíle se dále rozpadají do čtyř specific-

kých cílů: 1) objem výroby nízkouhlíkového vodíku, 2) 
objem spotřeby nízkouhlíkového vodíku, 3) připravenost 

infrastruktury na dopravu a skladování vodíku a 4) rozvoj 

výzkumu, vývoje a výroby vodíkových technologií.  
 

Vodíková strategie je založena na čtyřech pilířích: 

– VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉHO VODÍKU – různé 

způsoby výroby vodíku  
– VYUŽITÍ NÍZKOUHLÍKOVÉHO VODÍKU – využi-

tí vodíku v nejrůznějších odvětvích ve funkci paliva, 

chemické suroviny a média k ukládání energie 
– DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ VODÍKU – různé 

způsoby dopravy, skladování a distribuce vodíku, tak 

aby místa výroby a využití byla efektivně propojena. 

Zahrnuje i dovoz a přepravu vodíku přes ČR 
– VODÍKOVÉ TECHNOLOGIE – podpora výzkumu, 

vývoje a výroby technologií pro výrobu, využití, do-

pravu a skladování vodíku 
Tyto pilíře jsou vzájemně provázány – výroba a spo-

třeba musí být v rovnováze, aby se dosáhlo ekonomického 

využití příslušných technologií, v opačném případě bude 

muset nerovnováhu kompenzovat import ze zahraničí. 
K masivním importům vodíku do ČR bude docházet 

v případě, pokud se v ČR dostatečně nerozvine síť malých 

jaderných reaktorů, což je pravděpodobně jediná neomeze-
ně škálovatelná technologie pro výrobu nízkouhlíkatého 

vodíku. Vodík bude importován v plynovodech, kde bude 

přimíchán k zemnímu plynu, později bude plynovody pře-

pravován čistý vodík.  
Strategie popisuje výchozí stav a odhaduje vývoj 

v časovém horizontu do roku 2050, který souvisí 

se strategickým horizontem Zelené dohody pro Evropu. 
Analyzuje jednotlivé pilíře pomocí SWOT analýz. Každá 

analýza ústí v identifikaci prioritních oblastí, které je třeba 

prioritně rozvíjet, a naopak těch, u nichž musíme čekat na 

další vývoj příslušných technologií nebo jejichž rozvoj 
spíše nelze doporučit. Analytická část kromě výsledků 

VODÍKOVÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU CHEMICKÉHO 

PRŮMYSLU 
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analýz navíc pojmenovává průřezové oblasti, které jsou 

zásadní pro všechny čtyři pilíře, a také identifikuje bariéry 
rozvoje vodíkového hospodářství, které bude potřeba po-

stupně odstraňovat. Strategická část podrobněji stanovuje, 

jak dosáhnout splnění specifických cílů, a odhaduje, jak 

bude vypadat výroba a spotřeba vodíku v následujících 
letech. Na ni navazuje implementační část, která popisuje 

fáze vývoje vodíkového hospodářství v ČR v horizontu do 

roku 2050. Je zřejmé, že v podmínkách ČR nebudou vzni-
kat velké přebytky energie z obnovitelných zdrojů energie, 

pro něž by bylo třeba hledat využití. Lze předpokládat 

zvyšující se poptávku po vodíku jako důsledek postupného 

vnějšího tlaku na snižování emisí skleníkových plynů. Ta 
bude zpočátku uspokojována lokálními zdroji a později 

pravděpodobně různými formami dovozu. Implementační 

část dále určuje nástroje, které budou použity k naplnění 
jednotlivých cílů strategie.  

 V oblasti výroby jsou identifikovány nejperspektiv-

nější způsoby, jak vodík vyrábět. V pilíři dopravy a skla-

dování jsou vyjádřeny silné a slabé stránky různých forem 
přepravy (v tlakových nádobách nebo plynovody). Analý-

za pilíře využití vodíku zvažuje nasazení vodíku přede-

vším v dopravě, která bude zřejmě první oblastí, kde se 
vodík stane konkurenceschopnou náhradou fosilních paliv. 

Dále je rozpracováno nasazení v průmyslu a skladování 

přebytků energie. Samostatná analýza má za cíl určit tech-

nologie, v jejichž rozvoji by se ČR mohla stát úspěšnou. 
ČR je zemí se silnou průmyslovou tradicí a vodíkové tech-

nologie představují příležitost pro transformaci průmyslu 

a zapojení se do nově vznikajících výrob. Uvedené techno-
logie nejsou mimořádně surovinově ani energeticky nároč-

né, produkují výrobky s vysokou přidanou hodnotou, Čes-

ká republika má coby vysoce industrializovaná země dob-

rou šanci zaujmout významné postavení v této oblasti. ČR 
má navíc bohaté zkušenosti s výrobou a využíváním sví-

tiplynu, který obsahoval významný podíl vodíku. 

Mnoho futuristických vizí kolem vodíkových techno-
logií je hnáno představou, že na začátku jsou obnovitelné 

zdroje sluneční a větrné energie, které jsou zdánlivě 

zadarmo, a na konci je energie uskladněná ve vodíku, 

s možností ji využívat kdykoliv a kdekoliv. Je nutné si ale 
uvědomit, že cena, kterou spotřebitel platí za tuto energii 

vázanou ve vodíku, je dána hlavně odpisy zařízení, která 

jsou v současnosti velmi drahá. Pro jejich zlevnění je ne-
zbytně nutné, abychom v prvních fázích podporovali inte-

grované projekty, kde výroba a spotřeba vodíku jsou velmi 

úzce provázány. Jen tak se dosáhne maximálního využití 

výrobních, skladovacích, distribučních a spotřebních zaří-
zení a tím snížení ceny vodíku pro koncového spotřebitele. 

Velký potenciál pro zlevnění mají především všechny 

druhy elektrolyzérů, kde lze při výrobě výrazně zvýšit 
podíl automatizace a výrobu tak zjednodušit a zlevnit. 

V dalších fázích, kdy pravděpodobně dojde k převisu spo-

třeby nad výrobou, bude nezbytné zajistit ekonomicky 

efektivní dovoz nízkouhlíkového vodíku ze zemí 
s příhodnými výrobními podmínkami. 

V současné době není možné nízkouhlíkový vodík 

vyrábět a spotřebovávat za ekonomických podmínek srov-
natelných s ostatními fosilními palivy. Ta jsou levnější, 

protože v nich není zahrnuta cena emisí skleníkových ply-

nů. V oblasti vodíku je nutné se rychle dostat do fáze, kdy 
díky úsporám z rozsahu bude nízkouhlíkový vodík cenově 

srovnatelný se stávajícími fosilními palivy. Vodíková stra-

tegie má za cíl ukázat, které oblasti jsou v daném čase 

z různých pohledů nejvhodnější pro nasazení vodíku.  
Očekáváme, že růst využití vodíku v jedné oblasti sníží 

výrobní, skladovací, dopravní a distribuční náklady a tím 

umožní nasazení vodíku i v dalších oblastech, kde ekono-
mické podmínky vyžadují nižší cenu vodíku.  

Pro vytvoření udržitelného vodíkového ekosystému je 

nezbytné, aby výrobní cena nízkouhlíkového vodíku 

pro konečného spotřebitele byla srovnatelná se souč-
tem ceny fosilních paliv a CO2 povolenky a v budoucnu 

přinášela i ekonomickou výhodu. Při výběru prioritních 

směrů rozvoje je tedy nezbytné se věnovat ekonomice 
dané vodíkové technologie. Dané technologie musí být 

hodnoceny z hlediska provozních a investičních nákladů.  

Vzhledem  ke skutečnosti, že se vodíkové technologie 

překotně rozvíjejí v nejrůznějších směrech, není Vodíková 
strategie omezena pouze na samotný vodík. Pokrývá i jeho 

sloučeniny, jako jsou methan (biomethan a syntetický me-

than), methanol, amoniak, kapalná syntetická paliva, hyd-
ridy a další vodíkové deriváty nebo směsi vodíku s metha-

nem.  

Vzhledem k tomu, že veškerý potřebný vodík nebude 

možné vyrobit pouze elektrolýzou vody pomocí obnovitel-
ných zdrojů energie, zabývá se Vodíková strategie i jinými 

možnostmi výroby nízkouhlíkového vodíku, jakou jsou 

například využití elektřiny z jaderných elektráren, zpraco-
vání zemního plynu se zachycením a zpracováním CO2 

nebo pyrolýza organického odpadu.  

 

 

3. Analytická část Vodíkové strategie 
 
Analytická část se zaměřuje na hledání nákladově 

efektivního postupu využití vodíkových technologií 

ke snižování emisí skleníkových plynů a podpoře ekono-
mického růstu.  

Celková úspora CO2 je velmi obtížně měřitelná. Veš-

kerý spotřebovaný nízkouhlíkový vodík nahrazuje fosilní 

paliva nebo uhlík jako redukční činidlo.  Podle oblasti, kde 
je vodík využíván, je možné vypočítat úsporu emisí sklení-

kových plynů – ta bude odlišná v oblasti dopravy, kde 

vodík bude postupně nahrazovat naftu (benzin), 
v průmyslu, kde bude nahrazovat uhlí, zemní plyn, ropné 

frakce a další paliva, nebo v hutnictví, kde poslouží jako 

náhrada koksu coby redukčního činidla při výrobě železa.  

Zavádění progresivních vodíkových technologií 
a transformace výzkumu, vývoje a výroby na tyto techno-

logie pak bude důležitým stimulem hospodářského růstu 

a podporuje splnění druhého strategického cíle, podpory 
hospodářského růstu. 

Jednotlivé dále popsané kroky spočívají v určování 

nákladově efektivního postupu dosažení maximální výroby 

a spotřeby vodíku tak, aby cesta k tomuto cíli byla dlouho-
době ekonomicky udržitelná a byly vynakládány pouze 

společensky přijatelné náklady. V rámci této strategie jsou 
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posuzovány různé postupy nebo technologie a rychlost 

jednotlivých kroků tak, abychom vždy optimálně využívali 
dostupné ekonomické a technické prostředky. Analytická 

část rozebírá mnoho sektorů, v tomto příspěvku se zamě-

řím jen na chemický průmysl.  

 
3.1. Legislativně-regulatorní bariéry  

 

Státní energetická koncepce ČR (SEK, cit.4) z roku 
2015 prakticky s vodíkem nepracuje, což odpovídá datu 

její přípravy a podílu obnovitelných zdrojů, který SEK 

navrhuje. Jedním z hlavních bodů, které bude nutno do 

SEK doplnit, je podíl vodíku na celkovém energetickém 
mixu ČR, dále například akumulace energie ve formě vo-

díku. Nedá se ale očekávat, že by se tato technologie v ČR 

využívala ve větším měřítku v příštích 10 letech.  
Není legislativně ukotveno vtláčení vodíku do plyná-

renské soustavy ani v omezeném množství. Nynější defini-

ce pojmu plyn, uvedená v novelizovaném zákoně 

č. 458/2000 Sb. (cit.5), § 2 odst. b9, neobsahuje vodík, 
vodík není zahrnut ani v bilancích Energetického regulač-

ního úřadu, ani v klíčových vyhláškách.  

Je patrná absence předpisů a norem: 1) pro přepravu 
a distribuci a samostatné využívání vodíku i pro běžné 

spotřebitele (tu je nutné vypracovat analogicky k součas-

nému stavu zemního plynu), 2) pro instalaci vodíkových 

technologií ve veřejném sektoru, 3) pro instalaci vodíko-
vých technologií v areálu jaderného zařízení, 4) legislativ-

ní omezení přepravovaného vodíku v tlakových lahvích po 

silnici, 5) návaznost na normy a legislativu v sousedních 
zemích (sousední země, např. Německo, jsou již dále 

v definování a zavádění norem, legislativních aktů a dopo-

ručení v oblasti výroby, skladování a přepravy vodíku). 

Pokud tuzemské normy a legislativní akty nebudou harmo-
nizovány a včas zavedeny do praxe, může to omezit přes-

hraniční spolupráci.  

Chybí certifikační nástroj záruky původu nízkouhlí-
kového vodíku, ev. jiná certifikační autorita vycházející ze 

směrnic EU, návrh jednotného přístupu bude předložen 

Evropskou komisí v roce 2021.  

Je zřejmý nedostatek měřicích a laboratorních kapacit 
pro experimentální činnosti s vodíkem. Je evidentní nedo-

statečné vzdělávání v oblasti vodíkových technologií. Vo-

dík nepatří mezi komodity sledované Českým statistickým 
úřadem a Energetickým regulačním úřadem. 

 

3.2. Chemický průmysl  

 
Chemický průmysl již dnes vodík produkuje a spotře-

bovává. V budoucnu se proto bude jednat v podstatě 

o náhradu jednoho typu vodíku za jiný (šedý, tj. vyrobený 
za vzniku emisí CO2, bude nahrazen nízkouhlíkovým). Za 

stávajících podmínek představují v České republice nej-

rozšířenější využití vodíku rafinace ropy a výroba amonia-

ku. Výroba amoniaku bude pravděpodobně pokračovat 
i v budoucnu v podobném množství a dojde tak ke zvyšo-

vání podílu výroby amoniaku na výrobě hnojiv, která se 

bude v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu snižovat. 
S přechodem na čistou mobilitu se bude snižovat objem 

rafinérské výroby benzinu a nafty a také spotřeby vodíku 

v této oblasti. Obdobně byly analyzovány možnosti využití 
vodíku v hutní výrobě, v hořácích velkých pecí 

a v energetice.  

Chemický průmysl bude využívat vodík dvěma způ-

soby: 
– Jako surovinu: v tomto případě strategie pracuje 

s množstvím vodíku, které se zpracovává nyní, s tím, 

že v budoucnu toto množství asi poklesne kvůli sníže-
ní výroby benzinu a nafty v rafineriích a snížení výro-

by amoniaku pro umělá hnojiva, které bude vyvoláno 

plněním cílů Zelené dohody pro Evropu. Snížení pro-

dukce amoniaku nicméně může být eliminováno ros-
toucími požadavky na výrobu syntetických paliv. Kro-

mě využití vodíku pro rafinérské zpracování ropy lze 

očekávat koelektrolytickou výrobu kvalitních analogů 
ropných paliv z odpadního CO2 a vodíku.  

– Jako zdroj tepla – náhradu za zemní plyn a uhlí:  neo-

čekává se, že by vodíkem byla nahrazena veškerá 

současná energetická spotřeba zemního plynu. Ten 
bude nahrazován i biomethanem a elektrickou energií. 

 

 

4. Strategická část Vodíkové strategie 
 
Hlavními strategickými cíli a důvody pro přípravu 

Vodíkové strategie ČR jsou snižování emisí skleníkových 

plynů a podpora ekonomického růstu.  

 
4.1. Snižování emisí skleníkových plynů  

 

Snižování emisí skleníkových plynů je jasně defino-
vaným cílem jak z hlediska Zelené dohody pro Evropu, tak 

z pohledu Evropské vodíkové strategie. V rámci politiky 

EU je vodík definován jako jeden z důležitých nástrojů 

pro dosažení klimatické neutrality a pro zajištění dekarbo-
nizace v odvětvích, kde jiné způsoby redukce emisí sklení-

kových plynů není možné nasadit, např. na neelektrifiko-

vaných železničních tratích, kde je možná poměrně snadná 
konverze motorové jednotky z motorové nafty na vodík. 

Není možné z přímého měření znečištění ovzduší 

určit podíl vodíku na snižování emisí.  Existuje však přímá 

úměra mezi snížením emisí skleníkových plynů a využívá-
ním nízkouhlíkového vodíku. Čím více nízkouhlíkového 

vodíku bude používáno, tím více se sníží obsah skleníko-

vých plynů v atmosféře. K vyhodnocování plnění tohoto 
strategického cíle proto MPO používá specifického cíle, 

kterým je množství spotřebovaného nízkouhlíkového vodíku.  

 

4.2. Podpora ekonomického růstu  
 

Vodíkové technologie, jejichž využití je nutné ke 

snižování emisí skleníkových plynů, jsou často technolo-
gicky velmi nezralé a vyžadují vysokou úroveň výzkumu, 

vzdělávání a průmyslové výroby. Budou vyžadovat mnoho 

nových specialistů a odborníků. Proto se klade 

ve Vodíkové strategii důraz nejen na využívání vodíku, 
ale i na vzdělávání, výzkum, vývoj, výrobu, nasazování 

a provozní podporu těchto technologií. Dá se očekávat, že 



Chem. Listy 115, 539−578 (2021)                                                                                                                                             Bulletin 

546 

vodíkové technologie mohou přinést mnoho nových pra-

covních míst, která nahradí zanikající místa v sektorech, 
které jsou silně závislé na využití fosilních paliv. 

Současně nastavené cíle snižování emisí skleníkových 

plynů povedou k útlumu technologií silně závislých 

na fosilních palivech. Strategickým cílem Vodíkové strate-
gie je nastartovat rozvoj technologií a průmyslových od-

větví, která nahradí utlumovaná odvětví. Příkladem může 

být požadavek na kvalifikaci opraváře vozidel 
s palivovými články.  

Cílem je, aby vývoj národního hospodářství, repre-

zentovaný hrubým domácím produktem (HDP), rostl nebo 

byl jen ovlivněn obvyklými hospodářskými cykly. HDP je 
součtem dvou ekonomik. První je založená na emisně ná-

ročných technologiích, ta se vlivem omezení daných Zele-

nou dohodou pro Evropu bude postupně zmenšovat, což 
bude dáno hlavně neustále rostoucí cenou emisních povo-

lenek a výrazně ztíženými podmínkami pro financování 

projektů emisně náročných technologií. Druhá ekonomika, 

založená na moderních nízkoemisních technologiích, se 
bude naopak stále rychleji rozvíjet a starou ekonomiku 

nahrazovat. To bude dáno cíleným výzkumem 

a podpůrnými programy. MPO chce vytvořit prostředí pro 
rozvoj moderních nízkoemisních technologií tak, aby cel-

kový vývoj HDP byl stále rostoucí, nebo jen 

s minimálními cyklickými poklesy. Vodíková strategie 

považuje za důležité zahájit rozjezd nízkoemisní ekonomi-
ky co nejdříve, aby její postupný nárůst byl schopen pře-

krýt pokles ekonomiky založené na technologiích 

s vysokou emisní stopou. 
 

 

 5. Implementační část Vodíkové strategie 
 

Pro každou strategicky důležitou oblast jsou stanove-

ny milníky, které od sebe oddělují jednotlivé etapy. Milní-
ky jsou závislé na ceně a dostupnosti nízkouhlíkového 

vodíku, proto je jejich umístění na časovou osu jen odha-

dem a bude se při aktualizacích Vodíkové strategie upra-
vovat a zpřesňovat v závislosti na skutečném cenovém 

vývoji. 

K efektivnímu nasazení vodíku je vždy nutné dosáh-

nout milníku, kdy dochází k cenové paritě s nahrazovaným 
fosilním palivem. Milníky vycházejí ze současných cen, 

které se do roku 2050 mohou změnit. Dřívější dosažení ceno-

vého milníku, které urychlí nasazovaní vodíku v daném sek-
toru, může nastat buď zvýšením ceny fosilního paliva 

(zvýšení daní a poplatků), nebo snížením výrobní ceny níz-

kouhlíkového vodíku (formou podpory výzkumu, vývoje 

a inovací a investičními dotacemi). V této kapitole Vodíkové 
strategie se uvažuje s milníky vycházejícími ze součas-

ných cen nahrazovaných paliv. Ve skutečnosti je důležitý 

rozdíl mezi cenou nízkouhlíkového vodíku a nahrazovaného 
paliva, který se musí blížit nule při výpočtu provozních 

nákladů. Při určování milníků není možné určovat vývoj 

ceny nafty a zemního plynu a Vodíková strategie jej také 

není schopna ovlivnit, ačkoliv lze pravděpodobně očeká-
vat, že tyto ceny se budou postupně zvyšovat (vlivem za-

počítávání uhlíkové daně nebo obdoby emisních povole-

nek).  K dosažení milníku tak může dojít dříve. Cílem 

Vodíkové strategie je nalézt a podpořit takové technologie, 
které sníží cenu nízkouhlíkového vodíku a tím posunou 

níže uvedené milníky do dřívějších termínů. 

 
 

6. Závěr 
 

Implementace Vodíkové strategie způsobí významné 

změny v mnoha oblastech hospodářství. Obecně se očeká-

vá, že nízkouhlíkový vodík postupně nahradí fosilní zdroje 
energie, do značné míry překreslí zažité modely ve výrobě 

a distribuci energie, v osobní i nákladní dopravě, 

a v neposlední řadě v chemickém průmyslu, který je 
s vodíkem významně spjatý.    

 

LITERATURA 

 
1. Vodíková strategie České republiky, verze 30, Minis-

terstvo průmyslu a obchodu, https://www.mpo.cz/cz/

prumysl/strategicke-projekty/vodikova-strategie-cr-
schvalena-vladou--262590/, staženo 3. 8. 2021. 

2. Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Ev-

ropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a vý-

boru regionů, COM(2020) 301, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?

uri=CELEX:52020DC0301, staženo 15. 7. 2021.  

3. Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Ev-
ropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a vý-

boru regionů, COM(2019) 640, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?

uri=CELEX:52019DC0640&qid=1626343292352, 
staženo 15. 7. 2021.  

4. Státní energetická koncepce, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, https://www.mpo.cz/
dokument158059.html, staženo 3. 8. 2021. 

5. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?

type=c&id=5944, staženo 3. 8. 2021 

 
 

M. Šilhan (Reserach Centre, Řež): Hydrogen Strat-

egy of the Czech Republic in the Context of Chemical 
Industry 

 
The article describes main principles of the hydrogen 

strategy of the Czech Republic.  

 
Keywords: hydrogen, strategy, emission 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1626343292352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1626343292352
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640&qid=1626343292352
https://www.mpo.cz/dokument158059.html
https://www.mpo.cz/dokument158059.html
file:///C:/Users/CSCH/Documents/CHL10-21/Bulletin/Silhan/Zákon%20č.%20458/2000%20Sb.,%20o%20podmínkách%20podnikání%20a%20o%20výkonu%20státní%20správy%20v%20energetických%20odvětvích%20a%20o%20změně%20některých%20zákonů%20(energetický%20zákon),%20http:/aplikac
file:///C:/Users/CSCH/Documents/CHL10-21/Bulletin/Silhan/Zákon%20č.%20458/2000%20Sb.,%20o%20podmínkách%20podnikání%20a%20o%20výkonu%20státní%20správy%20v%20energetických%20odvětvích%20a%20o%20změně%20některých%20zákonů%20(energetický%20zákon),%20http:/aplikac
file:///C:/Users/CSCH/Documents/CHL10-21/Bulletin/Silhan/Zákon%20č.%20458/2000%20Sb.,%20o%20podmínkách%20podnikání%20a%20o%20výkonu%20státní%20správy%20v%20energetických%20odvětvích%20a%20o%20změně%20některých%20zákonů%20(energetický%20zákon),%20http:/aplikac
file:///C:/Users/CSCH/Documents/CHL10-21/Bulletin/Silhan/Zákon%20č.%20458/2000%20Sb.,%20o%20podmínkách%20podnikání%20a%20o%20výkonu%20státní%20správy%20v%20energetických%20odvětvích%20a%20o%20změně%20některých%20zákonů%20(energetický%20zákon),%20http:/aplikac
file:///C:/Users/CSCH/Documents/CHL10-21/Bulletin/Silhan/Zákon%20č.%20458/2000%20Sb.,%20o%20podmínkách%20podnikání%20a%20o%20výkonu%20státní%20správy%20v%20energetických%20odvětvích%20a%20o%20změně%20některých%20zákonů%20(energetický%20zákon),%20http:/aplikac


Chem. Listy 115, 539−578 (2021)                                                                                                                                             Bulletin 

547 

Tomáš Razím a Alena Chodounská 
 

Národní technická knihovna, Technická 6, 160 80 Praha 6 

tomas.razim@techlib.cz, alena.chodounska@techlib.cz 

 
 

Klíčová slova: informační podpora, akademické služby, 

výukové a metodické materiály, informační zdroje, podpo-

ra akademického psaní, podpora pedagogů, podpora vzdě-

lávání, přenositelné kompetence, přírodovědná gramotnost 

 
 

Národní technická knihovna (NTK) je veřejná kni-

hovna se specializovanými informačními zdroji z oblasti 
techniky a aplikovaných přírodních věd. Od roku 2009 se 

nachází uprostřed technologického kampusu Českého vy-

sokého učení technického, Vysoké školy chemicko-

technologické (VŠCHT) a Ústavu organické chemie 
a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB). Spolupracuje 

taktéž s nedalekou Českou zemědělskou univerzitou. Spo-

lu s VŠCHT a ÚOCHB zároveň NTK provozuje integro-
vanou knihovnu ChemTK, která je největší specializova-

nou chemickou knihovnou v ČR. Většina odborné literatu-

ry z chemie, biochemie a dalších příbuzných oborů je při-

tom registrovaným uživatelům dostupná odkudkoli ve 
formátu elektronických knih a časopisů. Kromě toho kni-

hovna nabízí pomoc s orientací v široké škále veřejně do-

stupných odborných zdrojů z chemie (viz níže). Primárním 
posláním NTK je informační podpora vědy, výzkumu 

a technického vzdělávání na národní úrovni na všech vzdě-

lávacích stupních, přičemž se zvlášť ohlíží na specifické 

potřeby a záměry partnerských akademických institucí 
v dejvickém kampusu.  

V NTK poskytujeme služby nejen studentům, peda-

gogům a badatelům z přilehlých technických škol a vý-
znamných výzkumných ústavů, ale také dlouhodobě spolu-

pracujeme s několika středními školami, které od svých 

žáků vyžadují sepsání ročníkové či maturitní odborné prá-

ce. Na základě této unikátní pozice jsme spolu s dalšími 
zúčastněnými došli k závěru, že pouhý přístup 

k informacím nestačí a že je potřeba poskytovat také pod-

poru pro rozvoj kompetencí k práci s informacemi.  
K tomuto poznání nás vedou dva hlavní prameny. 

Prvním je naše přímá zkušenost se studenty, kterou potvr-

zují i mnozí vyučující odpovědní za vedení studentských 

prací. Dlouhodobě totiž pozorujeme velmi podobné nedo-
statky při práci s informacemi mezi studenty středních 

i vysokých škol, a to na bakalářském i magisterském stup-

ni, někdy dokonce i mezi doktorandy. Žáci a studenti ne-
vědí, kde a jak informace vyhledávat, často je přejímají 

bez kritického posouzení, nevyužívají pluralitu zdrojů, ba 

dokonce ani nedokážou odlišit odborný text od angažova-

ného a ničím nepodloženého názoru. Přitom schopnost 

samostatně vyhledávat a hodnotit informace, sledovat tren-
dy v oboru nebo efektivně formulovat své nápady, argu-

menty a závěry představuje nepostradatelnou součást cel-

kové připravenosti k úspěšnému studiu a profesionálnímu 

působení (nejen) v chemických oborech. 
Druhým pramenem jsou závěry mezinárodních šetření 

vzdělávacích výsledků na středních školách, které jsou 

s našimi zkušenostmi zcela ve shodě. Například Česká 
školní inspekce ve svém vyhodnocení testů PISA (cit.1), 

které měří úroveň patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, 

matematické a přírodovědné gramotnosti, poukazuje na to, 

že i přestože čeští žáci a žákyně v případě přírodovědné 
gramotnosti dosahují průměru zemí Organizace pro hospo-

dářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jsou u nich mezi 

jednotlivými schopnostmi a dovednostmi patrné značné 
rozdíly. Mírně nadprůměrných výsledků čeští žáci dosahu-

jí v oblasti obsahových znalostí a v dovednosti vysvětlovat 

jevy vědecky. Naopak podprůměrné jsou jejich procedu-

rální a epistemické znalosti a dovednost navrhovat a vy-
hodnocovat přírodovědný výzkum, tedy důležité předpo-

klady k samostatné badatelské činnosti. Zároveň mezi roky 

2006 až 2015 došlo u českých žáků k signifikantnímu 
zhoršení výsledků v přírodovědné gramotnosti celkově.  

Jedním z prostředků, jak u studentů dosáhnout zlepše-

ní přírodovědné gramotnosti, mohou být výše zmíněné 

ročníkové a maturitní práce, případně zahrnutí jiných fo-
rem projektové či badatelsky orientované výuky, jejíž sou-

částí je práce s odbornými zdroji a sepsání závěrečné zprá-

vy ve formátu odborného textu. Samostatná práce na od-
borném textu zároveň přispívá k rozvoji kompetencí 

k práci s informacemi a zlepšuje tak znalosti a dovednosti 

prospěšné jak v profesním životě, tak v budoucím studiu. 

Dospěli jsme k závěru, že kompetence k práci s informace-
mi by měly být mezi žáky rozvíjeny právě už na středních 

školách, aby na vysoké školy přicházeli s jasnou znalostí 

toho, jak vypadá odborný text, jak vzniká, kde a jak ho 
najít, jak ho vyhodnotit a využít ve vlastní práci.  

V NTK vytváříme materiály a poskytujeme služby, 

které se snaží přispívat k zacelování výše zmíněných me-

zer v kompetencích českých žáků a žákyň. Zároveň jsou 
ve shodě se světovými standardy sekundárního vzdělávání. 

Dokument Národní akademie věd USA nazvaný Next Ge-

neration Science Standards2 identifikuje osm postupů, 

které by si měli žáci osvojit, z nichž jeden se přímo zamě-
řuje na získání, vyhodnocení a předávání informací. Po-

dobné cíle si klade i Doporučení Evropského parlamentu 

a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení3, 

které hovoří mimo jiné o schopnosti práce s digitálními 
technologiemi, a dokonce i český Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia4, který zahrnuje práci 

s informacemi do kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů a komunikativní kompetence.  

PODPORA VÝUKY CHEMIE V NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ 
 
Souhrn přednášky z Letní školy pro středoškolské učitele a studenty středních škol 
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Přestože i poslední dva jmenované dokumenty stano-

vují standardy, kterých by měli žáci během školní docház-
ky dosáhnout, neobsahují konkrétní postupy, jak vytyče-

né cíle splnit. To však nebrání vysoce motivovaným stře-

doškolským pedagogům a administrátorům, aby usilovali 

o zlepšení těchto kompetencí u svých studentů. NTK 
může v tomto ohledu pedagogům vypomoci ve dvou smě-

rech: 1) ke zvyšování vlastní kvalifikace a expertizy 

a 2) k předávání kompetencí k práci s informacemi svým 
žákům.  

Nejaktuálnější studie zveřejňované v prestižních od-

borných časopisech se často nacházejí v komerčních data-

bázích, které za jejich přečtení vyžadují vysoké finanční 
částky. Pro své registrované uživatele NTK a další knihov-

ny tyto databáze předplácejí, mohou se k nim tedy dostat 

za cenu pouhé registrace. Stále více kvalitních a aktuálních 
informací je sice volně dostupných a lze se k nim dostat 

i bez registrace v knihovně, jsou však k dispozici na mno-

ha různých webových platformách a může být náročné je 

identifikovat a odlišit od nekvalitních nebo nedůvěryhod-
ných časopisů. Např. v takzvaných „predátorských časopi-

sech“ je recenzní řízení nedostatečně rigorózní nebo přímo 

předstírané a jejich primárním cílem je generovat zisk 
z poplatků autorů za publikování, nikoliv šířit ověřené 

vědecké informace5. 

Pro lepší orientaci v jinak nepříliš přehledném online 

informačním světě vytváříme ve spolupráci se středoškol-
skými učiteli veřejně přístupné metodické a studijní mate-

riály poskytované pod některou z otevřených licencí 

„Creative Commons“. Patří mezi ně např. přehled námi 
ověřených otevřených informačních zdrojů pro výuku 

chemie a přírodních věd6, který obsahuje doporučené zdro-

je odborných informací a výukových materiálů, a to od 

spíše konvenčních až po videa a počítačové hry. Podobně 
koncipován je také přehled zdrojů pro výuku biologie7. 

Školy, které se rozhodnou zavést pro své žáky povinnost 

sepsat během studia odborný text, se mohou inspirovat 
našimi vzorovými středoškolskými pracemi pro přírodo-

vědné8 i humanitní9 předměty. Pro tytéž účely může po-

sloužit i videonávod10 na sepsání závěrečné práce, ačkoliv 

ten je pro svou důkladnost a obsáhlost zaměřen primárně 
na studenty vysokých škol. Na webových stránkách NTK 

nabízíme také řadu průvodců a užitečných odkazů a rad oh-

ledně citování, akademického psaní, efektivního vyhledávání 
spolehlivých informačních zdrojů a mnohého dalšího11. 

Pro rozvoj kompetencí k práci s informacemi dále 

pořádáme kurzy12, které se zaměřují na všechny kroky 

psaní odborného textu či přípravy projektu: sestavení vý-
zkumné otázky, strukturu textu, zjištění dosavadního stavu 

bádání, identifikaci vhodných zdrojů informací a jejich 

zpracování, odkazování a citování, prezentování vlastních 
výsledků a závěrů. Tyto kurzy jsou otevřené žákům střed-

ních škol i vysokoškolským studentům od prváků po dok-

torandy, přičemž se samozřejmě liší stupněm náročnosti 

a detailnosti v obsahu i formě. Kurzy jsou bezplatné, stejně 
jako individuální konzultace, které knihovna poskytuje 

každému, kdo o ně projeví zájem. Dlouhodobě tak činí 

především žáci a studenti, kteří potřebují pomoci 
s přípravou odborné práce, především s vyhledáním zdrojů 

a citováním. Naše konzultační a vzdělávací služby jsou 

však k dispozici nejen studentům, ale i všem entuziastic-
kým pedagogům chemie a dalších technických a přírodo-

vědných předmětů. Rádi učitelům pomůžeme identifikovat 

relevantní informační zdroje a zajistíme přístup 

k nejnovějším vědeckým poznatkům v oboru, ale i ohledně 
trendů ve vzdělávání a výuce, které jsou založeny na vě-

deckém poznání v oblastech pedagogiky, psychologie, 

neurologie, sociologie a dalších disciplín zabývajících se 
vzděláváním a procesem učení. 

I nadále budeme společně s pedagogy vytvářet další 

vzdělávací materiály a obsahy na míru jejich potřebám, 

aby mohli do výuky odborných předmětů zapojit také ná-
cvik dovedností spojených s používáním informací. Stu-

denti tak budou moci nejen zlepšovat své znalosti o che-

mických jevech, procesech a fungování světa, ale zároveň 
procvičovat přenositelné kompetence, jako je práce 

s informacemi, komunikace, týmová práce, schopnost 

identifikovat problém, navrhovat a ověřovat řešení a další. 

Na základě našich zkušeností i výsledků mezinárodních 
šetření popsaných výše věříme, že pokud se podaří položit 

základy těchto kompetencí již na střední škole, usnadní to 

studentům přechod do vysokoškolského prostředí a záro-
veň je to vybaví nástroji nutnými pro celoživotní učení. To 

bude ostatně nezbytnou podmínkou akademického i pra-

covního úspěchu v chemii i dalších oborech v rámci těžko 

předvídatelného světa, do něhož tito mladí lidé vstupují 
a s jehož výzvami se budou muset vypořádat.  
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Nárůst CO2 v ovzduší díky emisím je obecně považo-

ván za hlavní příčinu globálních změn klimatu. Velké 

množství CO2 je obsaženo v půdě a je také rozpuštěno ve 
světových mořích. CO2 je lehce a všude dostupný plyn, 

který lze jímat přímo ze vzduchu. Je uvolňován při mnoha 

průmyslových výrobách, v energetice, apod. CO2 se využí-

vá v řadě aplikací (např. chemické reakce, chlazení, potra-
vinářství). Dominantní část CO2 je asimilována v zelených 

rostlinách při fotosyntéze na monosacharidy a kyslík. 

Rostliny však nejsou schopny „zpracovat“ veškerý nadby-

tečný CO2.  
V tomto příspěvku byla diskutována možnost využití 

„vzdušného“ CO2 pro přípravu polymerů. Při použití 

„zeleného“ vodíku lze CO2 použít pro výrobu uhlovodíků 

(tzv. e-nafty) a methanolu. „Zelený“ vodík lze připravovat 
i štěpením vody pomocí slunce. Dále byl během této před-

nášky vysvětlen koncept „umělé fotosyntézy“, pomocí 

které lze připravit přímo methanol. Methanol je vynikající 
palivo do spalovacích motorů nebo palivových článků. 

Závěr přednášky byl věnován představení námi připrave-

ných nanostruktur, na kterých jsou slunečním světlem 

stimulovány všechny uvedené reakce, tj. příprava 
„zeleného“ vodíku, příprava methanolu „umělou fotosyn-

tézou“ a aktivace palivových článků.  

http://repozitar.techlib.cz/record/1555
http://repozitar.techlib.cz/record/1278?ln=cs
http://repozitar.techlib.cz/record/1278?ln=cs
http://repozitar.techlib.cz/record/1454?ln=cs
http://repozitar.techlib.cz/record/1454?ln=cs
https://youtube.com/playlist?list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B
https://youtube.com/playlist?list=PLr-SwF3n7sqBdH2RzhTrhZuFBikWKt40B
https://www.techlib.cz/cs/2795
https://www.techlib.cz/cs/83785
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpou%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monosacharidy
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1. Úvod do biochemie proteinů 
 

Text vznikl na základě přednášky autora na 35. letní 
škole středoškolských učitelů a studentů středních škol. 

Shrňme pro začátek základní poznatky o proteinech a je-

jich stavebních jednotkách, abychom je mohli později 
využít v dalším textu. 

Proteiny jsou nevětvené biopolymery, které vznikají 

z aminokyselin (obr. 1, nahoře). V proteinech se uplatňují 

α-aminokyseliny, ve kterých jsou aminoskupina –NH2 
a karboxylová skupina –COOH vázány na společný uhlík, 

tzv. Cα uhlík. Ten dále váže atom vodíku a nějakou čtvrtou 

chemickou skupinu, kterou může být další vodík (u amino-
kyseliny glycinu) nebo jiná chemická skupina. V takovém 

případě je Cα chirální a aminokyselina existuje ve dvou 

zrcadlově obrácených formách d a l, z nichž v proteinech 
se vyskytuje pouze l-forma. Polymery složené jen 

z několika málo aminokyselin (< 50) označujeme jako 

peptidy. Počet aminokyselinových částí, který musí poly-

mer obsahovat, abychom ho nazývali proteinem a nikoli 
peptidem, je spíše otázkou vkusu než pevně smluvených 

pravidel. Např. v klasické práci Lindorff-Larsen a spol. 

nazývají proteinem i polymer složený z 10 aminokyselin1. 
Rozlišujeme 22 proteinotvorných aminokyselin. Jed-

na z nich, prolin, je ve skutečnosti iminokyselina 

(N-alkylaminokyselina). Další dvě, selenocystein a pyroly-

sin, mají složitější mechanismus zabudování do proteinu 
a vyskytují se vzácněji. Jelikož jsou proteiny nevětvené, je 

jejich chemické složení dáno sekvencí pospojovaných 

aminokyselinových jednotek. Sekvence se obyčejně uvádí 
pomocí jednopísmenných značek. Prvním proteinem 

s kompletně určeným chemickým složením byl inzulin2,3. 

Aminokyselinovou sekvenci inzulinu stanovil v 50. letech 

20. století Frederick Sanger a jeho spolupracovníci. Sanger 
následně za práci na struktuře proteinů získal svou první 

Nobelovu cenu za chemii (1958). 

Proteinový řetězec je sekvenčně nesymetrický, proto-
že na tzv. N-konci se vyskytuje samostatná –NH2 skupina 

(může být protonovaná) a na tzv. C-konci skupina –COOH 

(může být deprotonovaná). Jednotlivé aminokyselinové 

zbytky jsou propojené amidovou vazbou, která se 
v případě proteinů označuje jako peptidová (obr. 1, dole). 

 

 

2. Ribozom a peptidový tunel 
 
Peptidovými vazbami lze aminokyseliny propojit 

v laboratoři, avšak přináší to řadu úskalí. Při jednoduché 

kondenzaci glycinu G a fenylalaninu F bude vznikat nejen 

peptid GF, ale také FG, GG, které budou v závislosti na 

KOTRANSLAČNÍ DĚJE ANEB PRVNÍ OKAMŽIKY ŽIVOTA PROTEINU 
 
Souhrn přednášky z Letní školy pro středoškolské učitele a studenty středních škol 

Obr. 1. Nahoře: Strukturní vzorec l-α-aminokyseliny s postranním řetězcem R v nenabité a nabité formě. Dole: Vznik peptidové 
vazby kondenzační reakcí dvou aminokyselin s postranními řetězci R1 a R2 
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podmínkách reagovat dále na FFG, GFG atp. K získání 

požadovaného dipeptidu lze využít chránících skupin 
a technik pokročilé organické syntézy, ale připravit tak 

protein o 300 aminokyselinách by bylo nepraktické. 

Za účelem tvorby peptidových vazeb vytvořila evolu-

ce složitý katalyzátor, který se nazývá ribozom. Skládá se 
ze dvou podjednotek (obr. 2, vlevo): malá ribozomální 

podjednotka, u bakterií označovaná 30S, čte genetickou 

informaci a velká ribozomální podjednotka, u bakterií 50S, 
katalyzuje vznik peptidových vazeb. Každá podjednotka se 

skládá z ribozomální RNA (rRNA) a několika proteinů; 

bakteriální ribozom o molekulové hmotnosti 2,6 MDa 

obsahuje celkem 3 vlákna rRNA a asi 50 ribozomálních 
proteinů. Ribozom vyšších organismů je větší a obsahuje 

více ribozomálních proteinů. 

Již rané experimenty s ribozomem ukázaly, že pokud 
je rodící se protein vystaven hydrolytickým enzymům, je 

určitá jeho část před hydrolýzou chráněna4. Toto zjištění 

vedlo k hypotéze, že ve velké ribozomální podjednotce je 

prostor (tunel), ve kterém je rodící se protein ukryt5. Tunel 
se podařilo identifikovat pomocí kryogenní elektronové 

mikroskopie6 a detailní informace o něm přineslo až rozře-

šení atomární struktury velké podjednotky7. Ukázalo se 
ostatně, že ribozom je protkaný i menšími tunely a že asi 

40 % objemu ribozomu tvoří voda. 

Ribozomální (nebo peptidový) tunel se rozprostírá na 

10 nm mezi katalytickým centrem a povrchem ribozomu 
a většinu jeho stěn tvoří rRNA (obr. 2, uprostřed). Šířka 

tunelu se pohybuje mezi 1 a 2 nm. Nejužší místo se nachá-

zí v první třetině tunelu směrem od katalytického místa 
a je tvořeno smyčkami ribozomálních proteinů uL4 

a uL22. V poslední třetině je část stěn tunelu tvořena 

smyčkou proteinu uL23 a ústí tunelu lemováno proteinem 

uL24. Stěny peptidového tunelu a jeho obsah jsou tedy 
prvními objekty, se kterými se rodící se protein setká. 

 

3. Tři etapy zrození proteinu 
 

Ribozom katalyzuje syntézu proteinů tím, že řízeně, 

podle mRNA, umožňuje dvěma molekulám tRNA nesou-
cím aminokyseliny, tzv. aminoacylovaným tRNA 

(aa-tRNA), přiblížit se a zaujmout vzájemnou orientaci 

takovou, aby vznikla peptidová vazba. Molekuly aa-tRNA 

procházejí ribozomem a rodící se protein se prodlužuje 
aminokyselinu po aminokyselině. V průběhu translace 

postupuje peptidovým tunelem na povrch ribozomu a na-

konec je uvolněn do cytosolu, případně do membrány nebo 
mimobuněčného prostoru. 

Z hlediska translace můžeme rozlišit tři etapy zrození 

proteinu (obr. 2, vpravo). První etapa zahrnuje dobu, po 

kterou rodící se protein postupuje tunelem než dosáhne 
povrchu ribozomu. Tunel je schopný pojmout 40–60 ami-

nokyselin4 a při průměrné rychlosti bakteriální translace 

přibližně 15 aminokyselin za sekundu8 trvá první etapa asi 
4 sekundy. 

Ve druhé etapě zůstává rodící se protein připoutaný 

k ribozomu, avšak část proteinu již ribozomální tunel 

opustila a nachází se v cytosolu nebo membráně. Amino-
kyseliny se připojují na C-konec rodícího se proteinu, pro-

to ribozomální tunel jako první opouští N-konec. Trvání 

druhé etapy závisí na celkové délce syntetizovaného pro-
teinu. Pro typický bakteriální protein o 300 aminokyseli-

nách trvá druhá etapa asi 16 sekund, pro extrémně dlouhé 

proteiny9 může přesáhnout 100 sekund. 

Třetí etapa začíná přerušením chemické vazby mezi 
rodícím se proteinem a tRNA. Uvolněný C-konec rodícího 

se proteinu uniká ribozomálním tunelem ven, čímž končí 

třetí etapa zrození. Zrání proteinu, které začalo kotranslač-
ně, pokračuje tzv. posttranslačně mimo ribozom. Vznikají 

disulfidové vazby, vybrané postranní řetězce jsou glykosy-

lovány nebo fosforylovány atp. Třetí etapa probíhá oproti 

Obr. 2. Vlevo: Bakteriální ribozom s jeho velkou (50S) a malou (30S) podjednotkou. Uprostřed: Schéma ribozomálního tunelu se 
zvýrazněnou tRNA nesoucí rodící se protein (P-tRNA), tRNA nesoucí aminokyselinu (A-tRNA) a několika ribozomálními protei-
ny, které zasahují do stěn tunelu. Hvězdičkou je označeno vazebné místo pro makrolidová antibiotika. Vpravo: Schématické zná-
zornění tří etap zrození proteinu. V I. etapě rodící se protein narůstá na C-konci a N-konec putuje k východu z ribozomálního 
tunelu. Ve II. etapě rodící se protein narůstá na C-konci a N-konec opustil ribozom a ve III. etapě je C-konec uvolněný z tRNA 
a putuje směrem k východu 
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prvním dvěma velmi rychle. C-konec rodícího se peptidu 

je z tunelu tažen silou vyvolanou sbalováním proteinu10 
a únikový čas je řádově 0,1 ms (cit.11). 

 

 

4. Sbalování proteinů 
 

Kotranslačně také začíná tzv. sbalování proteinů. 
Nevětvený řetízek aminokyselinových jednotek sbalová-

ním získává funkční trojrozměrný (3D) tvar odpovídající 

minimu Gibbsovy energie. Ve vodném prostředí, mimo 
ribozom, se malé proteiny balí v řádu mikrosekund, typic-

ké proteiny v řádu milisekund a sbalování velkých protei-

nů může trvat i několik sekund. 

Zpočátku strukturní studie ribozomů naznačovaly, že 
ribozomální tunel je dostatečně velký pouze pro malé 3D 

struktury, např. α-helix12. Helikální konformace velmi 

blízko katalytického místa ribozomu byla později charak-
terizována na atomární úrovni pro rodící se proteiny MifM 

(cit.13) a VemP (cit.14). V těchto případech způsobuje 

α-helix blízko katalytického místa translační uvěznění (viz 

dále). U proteinu VemP je za vznik helikální struktury 
spoluodpovědný ribozomální tunel, neboť VemP je mimo 

ribozom nehelikální15. 

V poslední době se objevily silné experimentální 
argumenty pro kotranslační sbalování větších struktur uvnitř 

tunelu16. Blízko ústí tunelu se např. sbaluje N-terminální 

doména proteinu HemK složená z pěti α-helixů. Fluo-

rescenční experimenty ukázaly, že 3D tvar domény HemK 
uvnitř tunelu je odlišný od nativní struktury mimo ri-

bozom17. 

Kotranslačně se proteiny sbalují nejen uvnitř tunelu, 
ale také mimo ribozom během druhé etapy zrození. U bak-

terií se u ústí tunelu váže pomocný protein, trigger faktor, 

který zajišťuje, aby rodící se protein zaujal správný 3D 

tvar. Teoreticky možných tvarů totiž existuje astronomické 
množství18. 

 

 

5.  Proměnlivá rychlost translace a translační 

uvěznění 
 

Translace neprobíhá konstantní rychlostí. Mezi nejdů-
ležitější okolnosti ovlivňující rychlost translace patří 

1) dostupnost aa-tRNA v blízkosti ribozomu, 2) využití 

tzv. synonymních kodonů, 3) 3D struktura mRNA 

a 4) primární struktura rodícího se proteinu a jeho inter-
akce s ribozomálním tunelem19. 

Extrémním případem zpomalení translace je tzv. 

translační uvěznění (angl. translational arrest nebo riboso-
mal stalling)20. Ribozom se dostane do stavu, kdy k rodící-

mu se proteinu nelze připojit další aminokyselinu, ale zá-

roveň nelze translaci přerušit a ribozom recyklovat. 

Určité sekvence rodícího se proteinu způsobují kon-
formační změny v katalytickém místě velké podjednotky 

ribozomu a inhibují tak vznik peptidové vazby. Příkladem 

jsou polyprolinové sekvence. U nich může být translační 
uvěznění uvolněno vazbou speciálního proteinu, u bakterií 

elongačního faktoru P (cit.21), který katalytické místo sta-

bilizuje a umožňuje vazbu další aminokyseliny do rodícího 
se proteinu. 

Je známo několik specifických sekvencí, které inhibu-

jí vznik peptidové vazby uvnitř ribozomu a v buňce vedou 

k významným fyziologickým změnám. Např. translační 
uvěznění způsobené C-koncem peptidu SecM (cit.22,23) 

zvyšuje produkci proteinu SecA důležitého pro export 

proteinů přes buněčnou membránu. U bakterií rodu Vibrio 

plní obdobnou funkci peptid VemP (cit.24). Translační 
uvěznění způsobené peptidy SecM i VemP lze uvolnit 

působením mechanické síly na N-konec rodícího se pro-

teinu10,14. 
S translačním uvězněním úzce souvisí téma antibio-

tik. Makrolidová antibiotika jako např. erythromycin se 

vážou do ribozomálního tunelu poblíž zúžení u ribozomál-
ních proteinů uL4 a uL22 (obr. 2, uprostřed)25. Původně 

panovalo přesvědčení, že tunel se vazbou makrolidu zne-

průchodní buď přímo, nebo konformační změnou uL22 

(cit.26,27). Atomistické experimentální modely bakteriál-
ních ribozomů a molekulární simulace však prokázaly, že 

tunel při vazbě makrolidů zůstává průchozí. Allostericky 

se ovšem mění konformace katalytického místa, a tedy 
jeho schopnost katalyzovat vznik peptidových vazeb28,29. 

 

 

6. Závěr 
 

Proteiny vznikají na ribozomech během složité kaská-
dy přísně regulovaných dějů. Než rodící se protein opustí 

ribozom, účastní se řady dějů, které definují jeho budoucí 

podstatu a zároveň regulují samotnou syntézu, přičemž 
některé z těchto dějů jsou popsány v tomto referátu. Klíčo-

vou roli při kotranslačních dějích hraje ribozomální tunel. 

Ten vystupuje nejen jako prostor, kterým rodící se protein 

opouští ribozom, ale také jako aktivní prostředí, v němž 
dochází ke specifickým interakcím s mnoha fyziologický-

mi projevy. 

Řadě detailů translace sice stále nerozumíme, ale 
rozvoj molekulárně biologických protokolů, metod struk-

turní biologie a výpočetní biofyziky posouvá porozumění 

rychle kupředu. Dokonalé pochopení kotranslačních dějů 

proto brzy povede k rozvoji medicinálně významných 
směrů výzkumu a aplikací, ať už v boji proti antibiotické 

rezistenci, nebo při léčbě neurodegenerativních onemocně-

ní způsobených chybným sbalováním proteinů. 
 

Tento text částečně pokrývá přednášku přednesenou 

na 35. letní škole pro středoškolské učitele a studenty 

středních škol pořádanou VŠCHT Praha. Vznik textu byl 

podpořen projektem č. 19-06479Y Grantové agentury Čes-
ké republiky. 
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M. H. Kolář (Department of Physical Chemistry, 

University of Chemistry and Technology, Prague): Co-

translational Events or the First Moments in the Life of 
Protein  

 

Proteins are biopolymers composed of amino acids. 

Proteins play a role almost in all processes in living organ-

isms. In cells, proteins are synthesized on ribosomes in 
a process called translation, where amino acids are con-

nected one at a time by a chemical bond according to a pre-

defined scenario stored as the genetic information. Relative 
to their lifetime, proteins spend non-negligible time at-

tached to the ribosome. This review focuses on phenomena 

that involve a nascent protein before it is released from the 

ribosome, i.e., in the first moments of their own synthesis, 
co-translationally. The text partly covers a lecture given by 

the author at the Summer School for High School Teachers 

and Students organized by UCT Prague in August 2021. 
 

Keywords: ribosome, ribosome tunnel, protein folding, 

antibiotics, translational arrest, ribosome stalling, co-

translational events 



Chem. Listy 115, 539−578 (2021)                                                                                                                                             Bulletin 

554 

Iveta Hrádková, Monika Kumherová 

a Jan Šmidrkal  
 

Ústav mléka, tuků a kosmetiky, Fakulta potravinářské 

a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 

iveta.hradkova@vscht.cz 

 

 

Klíčová slova: kosmetika, konzervanty 

 

 

1. Úvod  
 

Konzervanty a zejména parabeny používané v kosme-
tických přípravcích jsou v poslední době diskutované 

a často mediálně zmiňované suroviny. Na základě údajů 

z odborné literatury jsou v tomto příspěvku shrnuta fakta, 

proč je nutné v kosmetických přípravcích konzervanty 
používat a také jaké sloučeniny a v jakém množství se smí 

v kosmetických přípravcích použít. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích1 přesně specifi-

kuje bezpečnost kosmetického přípravku: „Kosmetický 

přípravek dodávaný na trh musí být bezpečný pro lidské 

zdraví, je-li používán za obvyklých nebo rozumně předví-
datelných podmínek použití, s přihlédnutím zejména 
a) k obchodní úpravě, včetně souladu se směrnicí 87/357/

EHS, b) k označení, c) k návodu k použití a likvidaci 
a d) k jakýmkoli dalším údajům nebo informacím poskyt-

nutým odpovědnou osobou.“ 

 

 

2.  Zpráva o bezpečnosti kosmetického výrobku 

a zátěžové testy 
 

Každý kosmetický přípravek, který je uváděn na trh, 
musí mít tzv. „Zprávu o bezpečnosti kosmetického pří-

pravku“. Tato zpráva obsahuje informace o bezpečnos-

ti kosmetického přípravku (kvantitativní a kvalitativní 

složení výrobku, fyzikální a chemické vlastnosti a stabilita 

kosmetického přípravku, mikrobiologická stabilita atd.) 

a posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku (závěry 
posouzení, upozornění a návod k použití uvedené na etike-

tě, odůvodnění atd.). Kosmetický přípravek jako celek 

musí být bezpečný1.   

Mikrobiologická bezpečnost se hodnotí již u surovin, 

které se používají při výrobě kosmetického přípravku 

a dále pak během výroby, skladování a používání. Zátěžo-
vé testy simulují používání výrobků a jsou součástí Zprávy 

o bezpečnosti kosmetického přípravku1,2
. Principem zátě-

žových testů je cílené zaočkování pěti mikroorganismy, 

které nejčastěji kontaminují kosmetické přípravky 
(bakterie – Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseu-

domonas aeruginosa, kvasinka – Candida albicans, plíseň 

– Aspergillus brasiliensis). Cíleně zaočkovaný výrobek je 

následně skladován za předepsaných podmínek a v časo-

vých intervalech (0., 7., 14. a 28. den) je provedeno stano-
vení počtu kolonií daného mikroorganismu. Vyhodnocení 

probíhá na základě logaritmického snížení počtu mikroor-

ganismů a výsledky musí vyhovovat normě ČSN EN ISO 
11930 (cit.3). Zátěžové testy nemusí být prováděny 

u kosmetických přípravků s nízkým mikrobiologickým 

rizikem (např. extrémní pH, nízká aktivita vody, obsah 

ethanolu více než 20 % atd.), v jednorázovém použití 

nebo u kosmetických přípravků, které nelze otevřít (např. 

spreje)4,5
.  

 

 

3. Ovlivnění růstu mikroorganismů 
 

Růst mikroorganismů v kosmetických přípravcích je 

ovlivněn řadou faktorů, z nichž nejvýznamnější je složení 
výrobku a typ obalu. Složení výrobku je uvedeno na kaž-

dém výrobku v mezinárodním názvosloví (INCI – Interna-

tional Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Přítomnost 
vody, sacharidů, bílkovin a dalších sloučenin, které podpo-

rují růst mikroorganismů, indikuje sníženou mikrobiolo-

gickou stabilitu výrobku. Dle hodnoty aktivity vody (aw) 

kosmetického přípravku lze predikovat, jaký mikroorga-
nismus může výrobek kontaminovat. Hodnota aw = 0,6 je 

hraniční, pod tuto hodnotu již žádné mikroorganismy ne-

rostou. Se vzrůstající hodnotou aw pak roste možnost kon-

taminace mikroorganismy v pořadí plísně, kvasinky a bak-
terie2

. Hodnota pH kosmetického přípravku je dalším důle-

žitým parametrem z hlediska mikrobiologické stability. 

V extrémních hodnotách pH (pod hodnotou 4 a nad hodno-
tou 10) běžné mikroorganismy nerostou, v kyselém pro-

středí mohou kosmetické přípravky kontaminovat rody 

Lactobacillus a Staphylococcus, v alkalickém prostředí rod 

Bacillus, v neurálním prostředí je možný výskyt bakterií 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus nebo 

Escherichia coli2. 

   
 

4. Použití konzervantů v kosmetickém průmyslu 
 

V kosmetických přípravcích smí být použity přírodní 

i syntetické konzervanty. Přírodní konzervanty, které jsou 

směsí desítek až stovek chemických sloučenin, nejsou 
legislativně omezené. Použití syntetických konzervantů se 

řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 (cit.1). 

KONZERVANTY V KOSMETICE  
 
Souhrn přednášky z Letní školy pro středoškolské učitele a studenty středních škol 
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Rostlinné extrakty a esenciální oleje (např. extrakt 

z měsíčku lékařského, z aloe vera, čajovníkový nebo le-
vandulový olej) jsou směsi mnoha sloučenin a do kosme-

tických přípravků jsou přidávané z důvodu žádaného pří-

rodního původu a zároveň z důvodu antimikrobiálního, 

antioxidačního nebo protizánětlivého účinku. U tohoto 
typu konzervantu musí být použity vyšší koncentrace ve 

srovnání se syntetickými konzervanty pro zajištění antimi-

krobiálního účinku, který zároveň není širokospektrální 
a je často spjat s alergickými reakcemi. V neposlední řadě 

je nutné zmínit, že tyto konzervanty mohou měnit barvu 

a vůni konečného kosmetického přípravku5,6. 

Seznam syntetických konzervantů, jejichž použití je 
povoleno v kosmetických přípravcích, je uveden 

v Nařízení č. 1223/2009, v příloze V. Je zde uveden che-

mický název, název v názvosloví INCI, maximální povole-
ná koncentrace a další podmínky, za kterých může být 

daný konzervant použit (např. nepoužívat v rozprašovačích 

aerosolů; nepoužívat v přípravcích, které se neoplachují 

a jež jsou určeny k ošetření pokožky v oblasti pleny u dětí 
mladších tří let; nepoužívat v přípravcích pro ústní hygie-

nu a v přípravcích na oči apod.)1. Nejčastěji používané 

konzervanty lze rozdělit do několika skupin podle chemic-
ké struktury – organické kyseliny, alkoholy, fenoly, alde-

hydy, konzervanty, které uvolňují formaldehyd, isothiazo-

linony, kvartérní amoniové soli a další. 

Kyselina 4-hydroxybenzoová a její estery, tzv. para-
beny (obr. 1), jsou diskutovanými konzervanty 

v kosmetickém průmyslu. Přirozeně se vyskytují např. 

v borůvkách či brusinkách. V roce 1924 německý chemik 
a lékárník Theodor Sabalitschka poprvé připravil a zkoumal 

antimikrobiální účinky ethylesteru kyseliny 4-hydroxy-

benzoové (ethylparaben)7,8. Parabeny se pak staly nejrozšíře-

nějšími konzervanty v kosmetickém průmyslu9. Jako pozi-
tivní se hodnotí jejich širokospektrální antimikrobiální 

účinnost v nízké koncentraci, stabilita v širokém rozmezí 

hodnot pH, termostabilita, skutečnost, že jsou bez chuti 
a bez zápachu, a jejich nízká cena10. Působení parabenů 

není zcela objasněno, pravděpodobně narušují membráno-

vé transportní procesy, inhibují syntézu DNA a RNA 

a klíčové enzymy (ATPasu a fosfotransferasu)2,5. Legislativ-

ně je jejich maximální koncentrace upravena pro methyl- 

a ethylester kyseliny 4-hydroxybenzoové na 0,4 % (jako 
kyselina) pro jeden ester nebo 0,8 % (jako kyselina) pro 

směs esterů. U lipofilnějších esterů (propyl- a butylester 

kyseliny 4-hydroxybenzoové) je maximální povolená kon-

centrace pro souhrn jednotlivých koncentrací 0,14 % (jako 
kyselina), pokud se použijí v kombinaci s methyl- a ethyl-

esterem kyseliny 4-hydroxybenzoové, je koncentrace na-

výšena na 0,8 % (cit.1). V potravinách se legislativní ome-
zení parabenů řídí Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1333/2008. Je možné použít pouze methyl- 

a ethylester kyseliny 4-hydroxybenzoové v koncentraci 

2 mg kg–1 v konečné potravině kromě nápojů a 1 mg kg–1 
v nápojích11.  

V roce 2004 publikoval tým v čele s profesorkou 

P. D. Darbre výsledky svého výzkumu, ve kterém zjistil, 
že ve 20 vzorcích karcinomu prsu byly nalezeny nemeta-

bolizované formy parabenů (parabeny, které nepodlehly 

enzymovému štěpení na 4-hydroxybenzoovou kyselinu 

a příslušný alkohol)12. Nejenom na základě této kontro-
verzní studie proběhla řada studií, jejichž cílem bylo potvr-

dit či vyvrátit karcinogenní účinky parabenů. Vědecký 

výbor pro ochranu spotřebitele při Evropské komisi 
(SCCS – Scientific Committee on Consumer Safety) se 

zabýval bezpečností parabenů na základě posouzení růz-

ných vědeckých studií a ve čtyřech posudcích (SCCS/1348 

z roku 2010 (cit.13), SCCS/1446 z roku 2011 (cit.14), 
SCCS/1514 z roku 2013 (cit.15) a SCCS/1623 z roku 2020 

(cit.16)) dospěl k názoru, že nikdy nebyla prokázána sou-

vislost s výskytem parabenů v kosmetice a tvorbou karci-
nomů. U lipofilních parabenů (propyl- a butylester kyseli-

ny 4-hydroxybenzoové) se jeví možné účinky na endokrin-

ní systém, z toho důvodu byla snížena maximální koncen-

trace na 0,14 % (cit.16). 

Isothiazolinony (2-methyl-3(2H)-isothiazolon a 5-chlor-

-2-methyl-3(2H)-isothiazolon, obr. 1) jsou konzervanty, 

které se jevily jako vhodná náhrada za parabeny. Princip 

jejich účinku spočívá v oxidaci cysteinu na cystin. Tyto 
konzervanty mohou způsobit alergie, z toho důvodu je 

jejich maximální povolená koncentrace 0,0015 % (cit.1,2,5). 

Dalším a dnes často používaným konzervantem je 
2-fenoxyethanol (phenoxyethanol, obr. 1). Tento konzer-

vant solvatuje lipidy cytoplazmatické membrány, která 

následně ztrácí integritu a dochází k lýzi buňky. 

V kosmetických přípravcích je možné jej použít až do kon-
centrace 1 %. Ze skupiny alkoholů se používá jako konzer-

vant v kosmetickém průmyslu i ethanol (při koncentraci 

vyšší než 20 %) nebo benzylalkohol (maximálně 1 %)1,2,5. 
Organické kyseliny (obr. 2) jsou také častým konzer-

vantem v kosmetickém průmyslu. Je možné použít kyselinu 

salicylovou (pKa(25°C) = 2,97), benzoovou (pKa(25°C) = 4,21), 

sorbovou (pKa(25°C) = 4,76), propionovou (pKa(25°C) = 4,88) 
nebo dehydrooctovou, DHA (DHA: dehydroacetic acid, 

3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion, pKa(25°C) = 5,12). 

Problematické je ovšem použití těchto kyselin 

v souvislosti s vyšší hodnotou pH výrobku, jelikož orga-
nické kyseliny působí jako konzervanty pouze 

v nedisociované formě, tedy pod pKa hodnotou dané kyse-

liny. Princip účinku organických kyselin spočívá ve sníže-

Obr. 1: Parabeny (A) – R = –H – kyselina 4-hydroxybenzoová, 
R = –CH3 – methylester kyseliny 4-hydroxybenzoové 

(methylparaben), R  =  –CH2CH3 – ethylester kyseliny 4-hydroxy-
benzoové (ethylparaben), R = –CH2CH2CH3 – propylester kyseli-
ny 4-hydroxybenzoové (propylparaben), R = –CH2CH2CH2CH3 – 
butylester kyseliny 4-hydroxybenzoové (butylparaben); isothiazoli-

nony (B) – R = H – 2-methyl-3(2H)-isothiazolon (methyl-
isothiazolinon), R = –Cl – 5-chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazolon 
(methylchloroisothiazolinon) a 2-fenoxyethanol (phenoxy-

ethanol) (C) 
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ní pH výrobku, změně fluidity cytoplazmatické membrány 

a inhibici enzymů buněčného metabolismu2,5. 
Ve většině případů se v kosmetickém průmyslu pou-

žívá směs konzervantů nebo konzervanty v kombinaci 

s látkami, které snižují aktivitu vody výrobků – humektan-

ty (polyhydroxysloučeniny – např. propylenglykol, glyce-
rol nebo sorbitol), nebo gelotvorné látky5,17. 

 
 

5. Závěr 
 

Použití konzervantů v kosmetických přípravcích na 
trhu Evropské unie se řídí velice přísnými legislativními 

požadavky, které jsou stále aktualizované v návaznosti na 

nové vědecké poznatky tak, aby výrobky byly pro spotře-

bitele bezpečné. Vždy se porovnává benefit a riziko dané 

látky, která se v kosmetických přípravcích použije. 
Z hlediska konzervantů, a tedy i parabenů, jednoznačně 

převažuje benefit nad jejich rizikem. 
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I. Hrádková, M. Kumherová, and J. Šmidrkal 

(Department of Milk, Fats and Cosmetics, Faculty of Food 

and Biochemical Technology, University of Chemistry and 

Technology, Prague): Preservatives in Cosmetics 

 
Chemical, physical, and microbial stabilities are im-

portant properties of cosmetic products. Microbial stability 

is provided by preservatives, their combinations with hu-

mectants, or gelling agents. Both natural and synthetic 
preservatives can be used in cosmetic products. Natural 

preservatives are mixtures of many chemical compounds 

and their effective concentration is higher as compared to 
synthetic preservatives. The use of natural preservatives is 

not restricted by legislation, whereas the use of synthetic 

ones is defined by Regulation (EC) No. 1223/2009 of the 

European Parliament and of the Council. In this paper, the 
effect of parabens, isothiazolinones, phenoxyethanol, and 

organic acids is discussed. Within the European Union, 

legislation for cosmetic products is strict to ensure con-
sumer safety. 

 

Keywords: cosmetics, preservatives 
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Obr. 2. Organické kyseliny používané v kosmetickém průmyslu jako konzervanty. Kyselina salicylová (A), kyselina benzoová (B), 
kyselina sorbová (C), kyselina propionová (D), kyselina dehydrooctová (DHA – 3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dion) (E) 
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Ze života chemických společností 

Profesor Kratochvíl obdržel Medaili ČSCH 

 
Nejvyšší vyznamenání České společnosti chemické, 

Medaili ČSCH, obdržel 17. 5. 2021 profesor Bohumil Kra-

tochvíl od předsedy ČSCH prof. Johna. Profesor Krato-
chvíl obdržel toto ocenění jako významný český vědec 

a pedagog, za svoji práci, kterou vykonal pro ČSCH, 

zejména jako osmý šéfredaktor spolkového časopisu Che-

mické listy v letech 1996–2020. 
rar 

 

 
10. ročník soutěže Cena Metrohm 2021 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Navzdory pandemii proběhl letos velmi úspěšně jubi-

lejní 10. ročník soutěže o Cenu Metrohm 2021, která vý-

znamným způsobem stimuluje rozvoj české analytické 
chemie a příkladným způsobem demonstruje potenciál 

vzniklý kombinací nejstarší a nejznámější české univerzity 

a jednoho z nejstarších a nejznámějších výrobců nejspo-

lehlivější elektroanalytické (a dnes i spektrometrické 
a chromatografické) instrumentace pod záštitou význam-

ných českých vědeckých společností a řady vysokých škol, 

jejichž logo je uvedeno v záhlaví tohoto článku. Letos bylo 
uděleno pět Cen Metrohm, každá dotovaná částkou 

10 000 Kč, za nejlepší publikaci mladého analytického 

chemika. Jedná se o tři ceny v oblasti elektroanalytické 
chemie, jednu cenu v oblasti UV-Vis-NIR spektroskopie 

a Ramanovy spektrometrie a jednu cenu v oblasti kapali-

nové chromatografie pro separaci iontových a polárních 

látek. Odborná porota tvořená sedmi předními českými 
odborníky v oblasti analytické chemie vybrala z celkem 

21 přihlášených publikací z šesti vysokých škol či ústavů 

Akademie věd ČR následující vítězné práce: 
 

Ceny Metrohm 2021 za nejlepší publikaci v oblasti elek-

troanalytické chemie získali: 

Miloš Auersvald (VŠCHT Praha) za práci Electrometric 
bromine number as a suitable method for the quantitative 

determination of phenols and olefins in hydrogenated py-

rolysis bio-oils. Talanta 225, 122001 (2021). 
Jakub Sopoušek (Masarykova Univerzita) za práci 

Blocking the nanopores in a layer of nanoconductive nano-

particels: Dominant effects therein and challenges for 

electrochemical impedimetric biosensong. ACS Applied 
Materials & Interfaces 12, 14620 (2020). 

Jan Špaček (Biofyzikální ústav AV ČR Brno) za práci 

Electroanalysis of unnatural base pair content in plasmid 

DNA generated in a semi-synthetic organisms. Electrochi-
mica Acta 364, 137298 (2020). 

 

Cenu firmy Metrohm za nejlepší publikaci v oblasti ionto-

vé chromatografie získala: 
Martina Komendová (Masarykova Univerzita) za práci 

Multichanel separation device with paralel electrochemical 

detection. Journal of Chromatography A 1610, 460537 
(2020). 

 

Cenu firmy Metrohm za nejlepší publikaci v oblasti Rama-

novy spektrometrie získala: 
Marie Švecová (VŠCHT Praha) za práci Vibrational 

spectroscopic study of selected alcohols with therapeutic 

effects. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Bio-
molecular Spectroscopy 229, 117969 (2020). 

Foto: Dámská polovina letošních laureátů Ceny Metrohm za 
nejlepší publikaci mladého analytického chemika – Marie Šveco-

vá (vlevo) a Martina Nechvátalová-Komendová (vpravo) 
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Cenu firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elek-

troanalytické chemie získal: 
prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (ÚFCH JH AV ČR) 

za přínos v oblasti nových elektrodových materiálů. 
 

K předání cen došlo na slavnostním online semináři 

v novém videocentru firmy Metrohm v Rajhradu u Brna 
dne 23. 6. 2021 pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof. P. 

Matějky a děkana PřF UK prof. J. Zimy. Na tomto seminá-

ři byla prezentována řada zajímavých přednášek, např. 
prof. L. Kavana (Elektrochemické aspekty konverze solár-

ní energie) či vítězů letošní soutěže J. Špačka (Analytická 

chemie hledá život na Venuši a Marsu), M. Auersvalda 

(Využití elektrochemických titračních metod pro analýzu 
bioolejů z pyrolýzy lignocelulosy), J. Sopouška (Elektro-

chemická impedanční spektroskopie a blokování nanopórů 

ve vrstvách polystyrenových nanočástic), M. Krále 
(Povrchová Ramanova spektrometrie a mikroskopie), 

M. Švecové (Pokročilé techniky vibrační spektroskopie) či 

M. Komendové (Vícekanálové separační zařízení s para-

lelní elektrochemickou detekcí). Zajímavé a inspirující 
byly i přednášky H. Dejmkové (Možnosti aplikace pulsní 

amperometrie), J. Fischera (Nové směry v katodické volta-

metrii biologicky aktivních organických látek) či P. Janoše 
(Trendy v iontové chromatografii).  

Bližší informace o této akci i o dalších akcích zajíma-

vých pro nejširší analytickou komunitu lze nalézt na 

www.metrohm.com/cs-cz. Zde jsou i informace o Demon-
strační laboratoři firmy Metrohm na Přírodovědecké fakul-

tě Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Zájemci 

o videozáznam z předání cen a přednášky prof. L. Kavana 
a dalších přednášejících nechť kontaktují Ing. Matěje Sto-

čese, Ph.D. (matej.stoces@metrohm.cz). 

Na závěr bych rád za celou českou analytickou komu-

nitu i za sebe osobně poděkoval firmě Metrohm Česká 
republika za rozsáhlou a účinnou podporu aktivit České 

společnosti chemické a její Odborné skupiny analytické 

chemie a pozval vás na všechny další akce pořádané touto 
firmou, které jsou vždy zárukou stejné kvality jako její 

tradiční švýcarsky spolehlivé přístroje. 

 

Jiří Barek, předseda Odborné skupiny  
analytické chemie České společnosti chemické 

 

 

Prof. Jiří Zima se stal prvním nositelem  
Medaile Rudolfa Brdičky 

 

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 převzal prof. RNDr. Jiří 

Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy (PřF UK), z rukou ředitele Ústavu fyzikální chemie 

J. Heyrovského AV ČR (ÚFCH JH), prof. Martina Hofa, 

Dr. rer. nat., DSc., medaili Rudolfa Brdičky za rok 2020 

(viz https://web.jh-inst.cas.cz/index.php/cs/press-release-
news/slavnostni-predani-medaile-rudolfa-brdicky). Tato 

medaile nese jméno významného českého akademika 

a profesora fyzikální chemie na Univerzitě Karlově a žáka 
prof. Jaroslava Heyrovského, zakladatele české školy fyzi-

kální chemie a také autora vynikajících vysokoškolských 

učebnic, o němž pojednává následující článek „Rudolf 

Brdička, český fyzikální chemik světové úrovně“. 
Medaile Rudolfa Brdičky se uděluje jako pocta vyni-

kajícím vědeckým osobnostem v oblasti fyzikálně-

chemických věd, které se zasloužily o vědecký rozvoj 

ÚFCH JH dlouholetou vědeckou či metodickou činností 
a její statut lze nalézt na https://www.jh-inst.cas.cz/cs/

stranky/statut-medaile-rudolfa-brdicky. Považujeme proto 

za symbolické, že první Medaile Rudolfa Brdičky byla 
udělena právě děkanovi PřF UK jako uznání mimořádného 

významu spolupráce obou těchto institucí nejen pro ně 

samotné, ale i pro celou českou chemii. Tato spolupráce je 

bezesporu mimořádně užitečná pro obě instituce a dokazu-
je, že 1+1 může být někdy více než 2, a představuje doko-

nalý případ win-win situace pro obě strany, a to nejen pro 

zaměstnance, ale i pro studenty obou institucí, a rovněž 
dokazuje, že obě instituce si uvědomují zcela mimořádný 

a nezastupitelný význam péče o mladou generaci, která 

bude rozhodovat o tom, zda si dokážeme udržet významné 

postavení v oblasti chemie v evropském i ve světovém 
měřítku. A k tomu jistě přispívá skutečnost, že udělením 

Medaile Rudolfa Brdičky je vzdávána zasloužená čest 

nejen jejímu laureátovi, ale i profesoru Brdičkovi, jehož 
význam pro výchovu několika generací fyzikálních chemi-

ků je naprosto nedocenitelný. 

Prof. Jiří Zima se jako děkan PřF UK výrazně zaslou-

žil o upevnění spolupráce mezi touto fakultou a ÚFCH JH 
v oblasti výzkumu a výchovy studentů. Výzkum profesora 

Foto: Diplom a Medaile Rudolfa Brdičky udělené prof. Jiřímu 
Zimovi 

http://www.metrohm.com/cs-cz
mailto:matej.stoces@metrohm.cz
https://web.jh-inst.cas.cz/index.php/cs/press-release-news/slavnostni-predani-medaile-rudolfa-brdicky
https://web.jh-inst.cas.cz/index.php/cs/press-release-news/slavnostni-predani-medaile-rudolfa-brdicky
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Zimy se do značné míry kryje s vědeckými aktivitami 

ÚFCH JH, o čemž svědčí řada společných publikací 

zejména v oblasti voltametrických metod analýzy biolo-
gicky aktivních organických sloučenin důležitých z hledis-

ka ochrany životního prostředí či lidského zdraví a vývoje 

nových metod stanovení těchto látek pomocí netradičních 

elektrodových materiálů. 
Profesor Jiří Zima má velmi pozitivní vztah k Akade-

mii věd České republiky. Je si vědom skutečnosti, že česká 

věda bude nejlépe prosperovat, pokud Univerzita Karlova 
a Akademie věd budou spolupracovat a společně usilovat 

o zkvalitnění výzkumu i výuky v oblasti chemie. Nejstarší 

česká univerzita a špičkový chemický ústav AV ČR mají 

nejenom ideální možnosti, ale svým způsobem i největší 
povinnost o toto usilovat. Právě udělení Medaile Rudolfa 

Brdičky prof. Jiřímu Zimovi dokazuje, že tuto povinnost 

berou opravdu vážně. 
 

Jiří Barek a Patrik Španěl 

 

 

Rudolf Brdička, český  

fyzikální chemik světové 
úrovně 

 

Není podstatné, jak dlouhý 

život člověk prožije, ale jak jej vyu-
žije. K těm, kterým se vyměřený čas 

podařilo bohatě naplnit, patří beze-

sporu Rudolf Brdička, jehož jméno 
po právu nese medaile udělovaná Ústavem fyzikální che-

mie J. Heyrovského AV ČR jako pocta vynikajícím vědec-

kým osobnostem v oblasti fyzikálně-chemických věd. 

Rudolf Brdička se narodil 25. února 1906 na Smícho-
vě (který byl tehdy ještě samostatným městem), do rodiny 

stejnojmenného asistenta zemského výboru Království 

českého a Jany, rozené Svobodové. Rodina bydlela v do-
sud stojícím domě v Lidické ulici (tehdy Palackého třídě) 

číslo 6/884. Po absolutoriu smíchovského reálného gymná-

zia se v akademickém roce 1924/1925 Rudolf Brdička 
zapsal na tehdy mladou Přírodovědeckou fakultu Univerzi-

ty Karlovy. Už během studia jej díky profesoru Jaroslavu 

Heyrovskému zaujala fyzikální chemie, z níž vypracoval 

i disertační práci s názvem Fysikálně-chemické studium 
změny barev roztoků chloridu kobaltnatého, na základě 

které byl 13. prosince 1929 promován doktorem přírod-

ních věd. Pro tuto práci sestrojil společně s M. Pavlíkem 

originální přístroj pro automatické záznamy absorpčních 
spekter, přičemž podobné komerční přístroje se objevily až 

o mnoho let později. 

Po absolvování osmnáctiměsíční vojenské služby se 
stal asistentem Ústavu pro fyzikální chemii PřF UK u své-

ho učitele profesora Jaroslava Heyrovského. Tamtéž se 

roku 1934 habilitoval pro obor fyzikální chemie a o tři 

roky později byl zvolen i mimořádným členem Královské 
české společnosti nauk. Kromě práce na univerzitě byl 

i dlouholetým redaktorem časopisu Collection of Czecho-

slovak Chemical Communications. 

Své vědecké snažení zaměřil Brdička zprvu ve směru 
určeném jeho disertací a studoval polarografii a spektro-

metrii koordinačních sloučenin kobaltu. V návaznosti na 

tehdy studovanou polarografii proteinů v Heyrovského 
skupině objevil Brdička katalytické vylučování vodíku 

z amoniakálních roztoků kobaltu v přítomnosti aminokyse-

lin. Následná měření tohoto efektu v prostředí krevního 

séra (normálního a séra pacientů s některými chorobami) 
vyústilo v objev polarografické metody pro diagnostiku 

nádorových a některých dalších onemocnění projevujících 

se atypickým zastoupením proteinů. Metoda se pod ná-
zvem Brdičkova reakce používala v klinických laborato-

řích po několik desetiletí, přičemž je v odborné literatuře 

diskutována dodnes. Tento výzkumný směr vedl Brdičku 

do oblasti dnes nazývané biofyzikální chemie. Proto se 
ihned po habilitaci v roce 1934 úspěšně ucházel o Roc-

kefellerovo stipendium, které mu umožnilo roční studijní 

pobyt na University of California v Berkeley. Poté se vy-
pravil do Japonska, kde navštívil Heyrovského spolupra-

covníka Masuzó Shikatu. Významným byl i pobyt na Ju-

lius-Maximilians-Universität Würzburg, na základě něhož 

se později věnoval polarografii hemoglobinu. Po návratu 
z cest uzavřel roku 1935 šťastné manželství s Věrou, roze-

nou Řehoříkovou, z něhož vzešli dva synové. 

V době násilného uzavření českých vysokých škol za 
2. světové války Rudolf Brdička nejprve krátce vyučoval 

chemii na Spolkovém pokusném gymnáziu v Praze v Ječ-

né ulici, ale záhy přešel do Státního radioléčebného ústavu 

na Bulovce, kde se mohl věnovat výzkumu. Ten se sou-
střeďoval na adsorpční jevy na rtuťové kapající elektrodě 

a následně na kinetické elektrodové jevy (reakce předřaze-

né, následné či vřazené vlastnímu elektrodovému ději), 
včetně určování příslušných rychlostních konstant. Věno-

val se ale i fotochemii a radiochemii. 

Po skončení války se Brdička ihned navrátil na Příro-

dovědeckou fakultu UK, kde byl roku 1948 jmenován mi-
mořádným a o rok později i řádným profesorem fyzikální 

chemie. Jeho tehdejší posluchači na něj vzpomínají jako na 

brilantního přednášejícího a zároveň vlídného examinátora. 

Foto: Prof. Martin Hof (vpravo), ředitel ÚFCH JH AV ČR, a 
prof. Patrik Španěl (vlevo), předseda Rady instituce ÚFCH JH 

AV ČR, předávají Medaili Rudolfa Brdičky prof. Jiřímu Zimovi 
(uprostřed), děkanovi PřF UK  
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Po zřízení Československé akademie věd roku 1952 

byl Brdička jmenován akademikem a následně pověřen 
zřízením a vedením Laboratoře fyzikální chemie ČSAV, 

jejímž nástupcem (zejména po sloučení s Polarografickým 

ústavem) je dnešní Ústav fyzikální chemie J. Heyrovské-

ho. Narůstající pracovní zatížení Brdičku postupně odvá-
dělo od vlastní vědecké práce, jeho biografie i tak čítá 

úctyhodných 123 časopiseckých sdělení. Proslulou je 

i jeho učebnice Základy fysikální chemie, která poprvé 

vyšla roku 1952 a dočkala se překladu i do řady světových 

jazyků. Rovněž jeho organizační práce pro Ústav fyzikální 

chemie byla naprosto klíčová a učinila z něj jedno 
z předních pracovišť světa v této oblasti.  

Rudolf Brdička zesnul 25. června 1970 v plném pra-

covním nasazení během radiologického kongresu 

v Mariánských Lázních. Zůstalo po něm však trvalé dílo, 
které dělá čest naší i světové chemii. 

 

Karel Nesměrák,  

Katedra analytické chemie PřF UK 

Rubrika je k dispozici na webu na adrese http://csch.cz/akce/seznam/. 

Akce v ČR a v zahraničí                                    

Odborná setkání 

Cvětovy-Nernstovy ceny  
 

V pátek 25. června 2021, navzdory složité pandemic-

ké situaci, proběhl na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze slavnostní mezinárodní seminář 

„Separační metody z pohledu spolupráce východní a zá-

padní Evropy“ spojený s předáním prestižních cen Cvět-

Nernst Award udělovaných Evropskou společností pro 
separační vědy (European Society for Separation Science) 

za významný přínos k celoevropské spolupráci v oblasti 

separačních, zejména chromatografických a elektromigrač-
ních metod.  

Tento seminář byl uspořádán ve spolupráci Odborné 

skupiny chromatografie a elektroforézy a Odborné skupiny 

analytické chemie České společnosti chemické pod zášti-
tou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 

prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc., za účinné materiální a or-

ganizační podpory institucí, jejichž logo je uvedeno 
v záhlaví tohoto textu. Kompletní program semináře je 

k shlédnutí na odkazu www.chemicke-listy.cz/

files/2021_10a.pdf a rovněž přednesené prezentace 

a laudatia jsou dostupná na odkazu www.chemicke-

listy.cz/files/2021_10b.zip. Po krátkém uvítání účastníků 

děkanem PřF UK, prof. Zimou, přednesl prof. Buszewski 
stručnou informaci o původu, poslání a významu Cvětovy-

Nernstovy ceny. Poté následovala laudatia jednotlivých 

letošních laureátů této prestižní ceny a přednášky jednotli-

vých laureátů jasně dokumentující jejich neobyčejný 
přínos k rozvoji široké mezinárodní spolupráce v oblasti 

http://www.chemicke-listy.cz/files/2021_10a.pdf
http://www.chemicke-listy.cz/files/2021_10a.pdf
http://www.chemicke-listy.cz/files/2021_10b.zip
http://www.chemicke-listy.cz/files/2021_10b.zip
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moderních chromatografických a elektromigračních 

metod.  
Je mi velkou ctí a potěšením představit zde stručně 

dva letošní laureáty této ceny i pro jejich blízký vztah 

k mojí alma mater a k mé domovské katedře analytické 

chemie na PřF UK. (Podrobnější zhodnocení kvalit letoš-
ních laureátů naleznou čtenáři v následujících článcích 

v tomto Bulletinu). 

První oceněnou byla „první dáma chromatografie“, 

prof. RNDr. Eva Smolková Keulemansová, DrSc., emerit-
ní profesorka PřF UK v Praze „Za významný přínos 

k rozvoji nových chromatografických a elektromigračních 

metod a jejich využití pro vysokoúčinné separace a vysoce 
citlivé stanovení chirálních i nechirálních látek pomocí 

cyklodextrinů jako stereorozlišujících selektorů“.  

Druhým oceněným byl prof. Hartmut Frank 

(University of Bayreuth, Německo) za jeho příspěvek 
k rozvoji chirálních separačních metod a jejich využití 

v environmentální analýze. 

Neplánovaným, ale o to radostnějším bodem progra-
mu bylo předání významného polského ocenění RNDr. 

Václavu Kašičkovi, CSc., předsedovi Odborné skupiny 

chromatografie a elektroforézy České společnosti chemic-
ké. Jmenovitě se jednalo o Medaili prof. Andrzeje Wak-

smundzkiho, udělovanou Výborem pro analytickou chemii 

Polské akademie věd, za vynikající přínos k rozvoji sepa-
račních, zejména elektromigračních metod. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Závěrem slavnostního mezinárodního semináře předal 

prof. V. Vyskočil, vedoucí redaktor časopisu Chemické 

listy, Čestné členství České společnosti chemické prof. 
Boguslawu Buszewskému za jeho dlouholetou úspěšnou 

spolupráci s Českou společností chemickou. 

 

Celý seminář byl jasným důkazem známého rčení 

„Separační metody rozdělují látky, ale spojují lidi“. A ne-

zbývá než vyslovit přání, aby takovýchto akcí bylo 
i v době covidové a postcovidové co nejvíce.  

 

Jiří Barek, předseda Odborné skupiny  

analytické chemie České společnosti chemické 
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Profesorka Eva Smolková Keulemansová  
laureátkou Cvětovy-Nernstovy ceny 

 

Emeritní profesorka Přírodovědecké fakulty Univerzi-

ty Karlovy v Praze, RNDr. Eva Smolková Keulemansová, 
DrSc., byla Cvětovou-Nernstovou cenou vyznamenána na 

slavnostním semináři konaném dne 25. 6. 2021 na její 

alma mater. Cenu ji přijel osobně předat expředseda Ev-

ropské společnosti pro separační vědy, profesor Boguslaw 
Buszewski, Dr. Hc. mult., vedoucí Katedry chemie život-

ního prostředí a bioanalytiky na Univerzitě Mikuláše Ko-

perníka v polské Toruni. Cvětova-Nernstova cena (Tswett-
Nernst Award) je udělována Evropskou společností pro 

separační vědy (European Society for Separation Science, 

EuSSS) od r. 2010 za vynikající příspěvky k rozvoji sepa-

račních metod a též za přínos k mezinárodní spolupráci 
v Evropě na ose východ-západ. Profesorka Eva Smolková 

obě tato kritéria bohatě splňuje. Oficiálně jí cena byla udě-

lena za:  

− vynikající příspěvek k rozvoji nových chromatografic-

kých a elektromigračních metod a za jejich využití pro 

vysoce účinné separace a vysoce citlivé analýzy chi-

rálních i nechirálních sloučenin s využitím cyklodex-
trinů jako stereoselektorů,  

− mimořádný přínos k mezinárodní evropské vědecké 

spolupráci ve směru východ-západ a západ-východ 

v době, kdy tyto části Evropy byly odděleny železnou 
oponou.  

K druhému zdůvodnění doplňuji, že profesorka Smol-

ková se v r. 1968 spolu se svým tehdejším manželem, pro-

fesorem Aloysiem Keulemansem z Technické univerzity 
v Eindhovenu, významně zasloužila o uzavření dohody 

o mezinárodní vědecké výměně, tzv. Scientific Exchange 

Agreement (SEA), která umožnila spolupráci a výměnné 
studijní pobyty vědců a studentů ve směru východ-západ 

a západ-východ i v sedmdesátých a osmdesátých letech 

minulého století.  

Je mi velkou ctí a potěšením napsat těchto pár řádků, 
ve kterých mohu ve stručnosti shrnout životní dráhu mé 

milé kdysi vysokoškolské učitelky a později i kolegyně 

a kamarádky, paní profesorky RNDr. Evy Smolkové Keu-
lemansové, DrSc. Narodila se do asimilované židovské 

rodiny v r. 1927. Po šťastném dětství v tehdejším demo-

kratickém a liberálním Československu se její život dra-

maticky změnil během druhé světové války. V důsledku 
protižidovských opatření nejprve zažila řadu ponižujících 

diskriminací a v letech 1943–1945 dokonce musela projít 

i útrapami a hrůznými zážitky v několika koncentračních 
táborech, počínaje Terezínem, přes Osvětim a Hamburg až 

po Bergen-Belsen. Po krátkém poválečném ozdravném 

pobytu ve Švédsku se na konci roku 1945 vrátila do Prahy. 

Tam nejprve dokončila středoškolská studia a poté absol-
vovala studium chemie na Přírodovědecké fakultě UK, na 

které započala i její vědecká a pedagogická kariéra. Jejími 

prvními kolegy a spolupracovníky byli významné vědecké 
osobnosti, profesoři Oldřich Tomíček a Jaroslav Heyrov-

ský. Polarografie byla jistě zajímavá metoda, mladá věd-

kyně však nalezla zalíbení v tehdy zcela nové metodě – 

plynové chromatografii. Jelikož byla jednou z pionýrek ve 

vývoji této metody, začali jí říkat „první dáma chromato-
grafie“. Hodna tohoto jména, paní profesorka k rozvoji 

chromatografie, zejména plynové, významně přispěla. 

Podílela se na vývoji tehdy nového teplotního vodivostní-

ho detektoru, který byl později hromadně zaváděn 
a využíván v komerčních přístrojích pro tuto metodu. 

V dalších letech ve spolupráci s kolegy na Katedře analy-

tické chemie PřF UK světově prioritně využila tehdy nové 
selektory, cyklodextriny, v separačních metodách, nejprve 

v plynové chromatografii a později i v kapilární izotacho-

foréze. Na této katedře „rostla“ ve vědecké i pedagogické 

oblasti, postupně se stala docentkou, a poté i první profe-
sorkou a doktorkou věd v oboru analytické chemie 

v Československu. Byla oceněna i řadou vyznamenání, 

např. Cvětovou chromatografickou medailí u příležitosti 
stého výročí vynálezu chromatografie na konferenci 

v Moskvě v r. 2003, Hanušovou medailí České společnosti 

chemické a Medailí PřF UK.  

Milá Evičko, jménem svým i jménem všech členů 
Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy České 

společnosti chemické, ve které jsi také dlouho aktivně 

působila, Ti k významnému vyznamenání Cvětovou-
Nernstovou cenou moc blahopřeji a připojuji i přání pev-

ného zdraví a hodně štěstí a osobní pohody do dalších let. 

 

Václav Kašička, předseda Odborné skupiny chromatografie 
a elektroforézy České společnosti chemické 

 

 

Profesor Hartmut Frank obdržel v Praze  
Cvětovu-Nernstovu cenu   

 

Cvětova-Nernstova cena je od roku 2010 jednou za 

dva roky udělována Evropskou společností pro separační 
vědu významným osobnostem za jejich přínos k vývoji 

a propagaci analytických separačních metod. V letošním 

roce byl cyklus o rok posunut díky nemožnosti předat cenu 
v roce 2020 kvůli covidové pandemii. Jedním z laureátů 

Foto: Prof. Eva Smolková Keulemansová při své „vzpomínkové 
přednášce“ na slavnostním semináři 
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této ceny předané v roce 2021 byl i profesor Hartmut 

Frank z Bayreuthské univerzity.  
Narodil se za války a ke studiu na německé Philippso-

vě univerzitě v Marburgu se dostal na počátku šedesátých 

let minulého století. Poté přešel dělat doktorát na Eberhar-

dově-Karlově univerzitě v Tübingenu, kde pracoval pod 
vedením známého profesora Ernsta Bayera. Po dvouletém 

postdoktorském pobytu v Baylor College of Medicine 

v Houstonu, USA, se v roce 1976 vrátil do Tübingenu, kde 
pracoval v Ústavu toxikologie a posléze se habilitoval 

v oboru Analytická chemie – Toxikologie. Od roku 1994 

byl vedoucím katedry Environmentální chemie a ekotoxi-

kologie na univerzitě v Bayreuthu, kde působí dodnes.  
Jako vědec začínal s vývojem nových separačních 

fází pro plynovou chromatografii. Jeho záběr se s lety roz-

šiřoval, ale chromatografii zůstával věrný. Jeho práce se 
široce zabývaly environmentální analýzou zahrnující sto-

povou analýzu organických polutantů, jako jsou halogeno-

vané uhlovodíky a nitrofenoly a reaktivní toxické sekun-

dární produkty rozpadu těkavých látek ve vzduchu. Použí-
val k tomu hlavně metody chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie. Svou stopu zanechal profesor Frank rovněž 

ve vývoji biologických testů, detekci fytotoxicity xenoche-
mikálií, jakož i v popisu aduktů reaktivních metabolitů 

a biologických polymerů. Jeho více než 200 prací se do-

čkalo přes 4500 citací, jež vedly k h-indexu 35. 

Kromě vědecké práce je třeba zmínit i jeho aktivity na 
poli publikování prací jiných vědců. Nejprve byl editorem 

a poté vedoucím redaktorem časopisu Journal of High 

Resolution Chromatography, který se v roce 2000 přejme-
noval na Journal of Separation Science (JSS), v němž se 

profesor Frank stal vedoucím redaktorem. Ten pak v roce 

2002 vzal pod svá křídla i časopis Journal of Microcolumn 

Separation. V této vedoucí funkci zůstal až do roku 2005, 
kdy na tento post rezignoval a věnoval se plně svému dru-

hému časopisu Toxicological and Environmental Chemis-

try, kde působí jako vedoucí redaktor dosud. 
Nelze opominout ani jeho činnost organizační. Byl 

jedním ze zakladatelů Evropské společnosti pro separační 

vědy a jejím prvním prezidentem. V současné době je 

předsedou Steering Committee of the EuChemS Working 
Party „Ethics in Chemistry“, v jehož rámci organizuje 

mezinárodní konference týkající se etiky a udržitelného 

vývoje.  
Profesor Hartmut Frank převzal toto významné oce-

nění spolu s profesorkou Evou Smolkovou Keulemanso-

vou od profesora Boguslawa Buszewského na slavnostním 

semináři pořádaném při této příležitosti na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze 26. 6. 2021. Oběma 

letošním laureátům blahopřejeme.  

František Švec 

 
 

Václav Kašička laureátem medaile profesora 
Andrzeje Waksmundzkiho 

 
Tato medaile, nesoucí jméno zakladatele slavné pol-

ské chromatografické školy, je udělována od roku 2001 za 

vynikající vědecké úspěchy v oblasti chromatografie Vý-
borem pro analytickou chemii Polské akademie věd. 

V letošním roce byla tato prestižní medaile udělena RNDr. 

Václavu Kašičkovi, CSc., vedoucímu výzkumné skupiny 

„Elektromigrační metody“ na Ústavu organické chemie 
a biochemie AV ČR. Dr. Kašička se zabývá výzkumem 

a vývojem teorie, metodiky a instrumentace vysokoúčin-

ných kapilárních elektromigračních metod a jejich využi-
tím pro separaci, analýzu, mikropreparaci a fyzikálně-

chemickou a biochemickou charakterizaci aminokyselin, 

peptidů, bílkovin, nukleosidů, nukleotidů a jiných (bio)-

molekul. Jeho metodický výzkum a vývoj zahrnuje všech-
ny hlavní elektromigrační techniky: zónovou elektroforé-

zu, afinitní elektroforézu, izotachoforézu, izoelektrickou 

fokusaci, elektrokinetickou chromatografii a elektrochro-
matografii. Vyvíjí nové přístroje pro jedno- a dvoudimen-

zionální elektroforetické metody s multidimenzionálním 

detekčním systémem zahrnujícím bezkontaktní vodivostní, 

UV-Vis spektrofotometrickou, fluorescenční a hmotnostně 
spektrometrickou detekci. Je autorem, resp. spoluautorem 

více než 170 publikací v mezinárodních recenzovaných 

impaktovaných časopisech, přibližně 100 příspěvků ve 
sbornících mezinárodních symposií, 20 kapitol v knihách 

a učebnicích a více než 150 přednášek (z toho několika 

desítek zvaných) na mezinárodních symposiích. Jeho 

scientometrické údaje zahrnují 3619/2915 citací s/bez au-
tocitací, h-index 32. 

Dr. Kašička je dlouholetým předsedou Odborné sku-

piny chromatografie a elektroforézy České společnosti 
chemické (http://web.natur.cuni.cz/osche) a vynikajícím 

způsobem ji reprezentuje na mezinárodním fóru, v řadě 

významných mezinárodních organizací, např. v Evropské 
společnosti pro separační vědy (European Society for Se-

paration Science, https://mett.hu/eusss), a ve stálých vě-

deckých výborech řady mezinárodních konferencí věnova-

ných elektroseparačním metodám. Je jedním z editorů 
časopisů Journal of Separation Science a Separation Scien-

ce Plus a členem edičních rad řady dalších mezinárodních 

časopisů, např. Electrophoresis, Separations, Current Ana-
lytical Chemistry a Current Chromatography. 

Foto: Prof. Hartmut Frank při přednášce u příležitosti přebírání 
Cvětovy-Nernstovy ceny  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chromatografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chromatografia
http://web.natur.cuni.cz/osche
https://mett.hu/eusss
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Milý Vašku, dovol, abych Ti jménem svým, jménem 

všech členů Odborné skupiny analytické chemie a jistě 
i jménem všech členů Odborné skupiny chromatografie 

a elektroforézy srdečně poblahopřál k zaslouženému oce-

nění a popřál hodně dalších úspěchů v odborné práci 

i v osobním životě a hlavně to zdravíčko. 
 

Jiří Barek, předseda Odborné skupiny  

analytické chemie České společnosti chemické 

 
 

Profesor Boguslaw Buszewski čestným členem 

České společnosti chemické 
 

V pátek 25. června 2021 na slavnostním semináři 
„Separační metody z pohledu spolupráce východní a zá-

padní Evropy“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Kar-

lovy v Praze předal prof. Vlastimil Vyskočil, vedoucí re-
daktor časopisu Chemické listy, čestné členství České 

společnosti chemické profesoru Boguslawu Buszewskému, 

vynikajícímu polskému analytickému chemikovi a výraz-

nému „hybateli“ česko-slovensko-polské spolupráce nejen 
v analytické chemii. Sám rád vzpomínám na svoji účast na 

sjezdech Polské chemické společnosti na pozvání právě 

prof. Buszewského i na řadě dalších, jím iniciovaných 
akcí, výrazně podporujících mezinárodní chemickou spo-

lupráci v celém našem regionu. Oběma nám bylo smutno 

z likvidace našich časopisů Collection of Czechoslovak 

Chemical Communications a Chemia Analityczna a často 
jsme se setkávali v různých mezinárodních organizacích 

a společně usilovali o zachování národních tradic v oblasti 

analytické chemie. Prof. Buszewski vystudoval Fakultu 

matematiky-fyziky-chemie na Univerzitě Marie 

Skłodowské v Lublinu a řádnou vědeckou aspiranturu na 
Fakultě chemické technologie Slovenské technické uni-

versity v Bratislavě, takže dodnes mluví plynnou 

a libozvučnou slovenštinou. Prof. Buszewski je vynikají-

cím analytickým chemikem zaměřeným zejména na sepa-
rační metody, je autorem více než 600 publikací s více než 

10 000 citací bez autocitací a jeho h-index je 52. Je vedou-

cím Katedry environmentální chemie a bioanalytiky na 
Chemické fakultě Univerzity Mikuláše Koperníka 

v Toruni.  

Při výkonu svých významných funkcí v Polské che-

mické společnosti i v nejrůznějších významných meziná-

rodních organizacích (IUPAC, EuChemS, ECTNA, Euro-

pean Society for Separation Science (EuSSS) atd.) vynika-
jícím způsobem přispěl k rozvoji spolupráce s Českou 

společností chemickou a s českými analytickými chemiky, 

podílel se na organizaci řady společných konferencí a se-
minářů. Rozhodujícím způsobem přispěl k výměně studen-

tů mezi oběma zeměmi a k jejich účasti na národních che-

mických sjezdech. 

Vzhledem k jeho mimořádným kvalitám i jeho vý-
znamnému přínosu ke spolupráci mezi českými a polskými 

chemiky proto na návrh Odborné skupiny analytické che-

mie i Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy 
České společnosti chemické bylo prof. Buszewskému udě-

leno Čestné členství v České společnosti chemické. 

 

Jiří Barek, předseda Odborné skupiny  
analytické chemie České společnosti chemické 

 

Foto: RNDr. Kašička přebírá Medaili profesora Andrzeje Wak-
smundzkiho z rukou prof. Buszewského 

Foto: Prof. Buszewski přebírá diplom o čestném členství v České 
společnosti chemické od prof. Vyskočila, vedoucího redaktora 

časopisu Chemické listy 
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Zákony, které ovlivní život chemiků 

332/2021 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu 
o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., provádě-

ním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle nor-
my ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – 
Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány 
a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 

mění nebo nahrazují 
312/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na 
hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 

309/2021 Sb. Vyhláška o odběrech a chemických a biologických 
rozborech vzorků hnojiv 

308/2021 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení 

rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 
2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hod-
nocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedený-
mi v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 536/2014 
299/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., 

o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rost-
linných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkou-

šení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony 

273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
263/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., 

o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších 
předpisů 

250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 

vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících 
zákonů 

248/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi-

sející zákony 
234/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., 

o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování 
v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových 

zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nou-
zových zásob ropy 

216/2021 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kte-

rým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíč-
ní mzdy v národním hospodářství pro účely životního 
a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné mě-

síční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální 
podpory 

208/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živnos-
tí, ve znění pozdějších předpisů 

196/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek 
a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších 
předpisů 

195/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 

184/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů 

165/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., 
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěv-

kových organizacích zřízených územními samosprávnými 
celky, ve znění pozdějších předpisů 

159/2021 Sb. Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinár-
ních technických prostředcích 

158/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., 
o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 
Sb. 156/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 
č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy 

a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších před-
pisů 

153/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

152/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 

137/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve 
znění pozdějších předpisů 

129/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., 

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organi-
začních složkách státu a státních příspěvkových organiza-
cích, ve znění pozdějších předpisů 

121/2021 Sb. Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při 
nařízené karanténě 

pad 

Zprávy 

Americká chemická společnost nabízí členství 
zdarma 

 
Americká chemická společnost od Nového roku 2022 

mění podmínky a strukturu členství. Kdokoliv se zájmem 

o chemii nebo příbuzné vědy je zván k tomu, aby se připo-
jil ke komunitě ACS. Základní balíček je skvělý způsob, 

jak se představit ACS, odborné komunitě a zůstat ve spoje-

ní s různorodou sítí profesionálů a informací. Tento balí-

ček je k dispozici všem zaměstnancům v nejrůznějších 
chemických zaměstnáních, ale i chemickým nadšencům. 

Základní členský „balíček“ BASIC je bez členských po-

platků. Členství obnáší: členskou legitimaci, týdenní elek-

tronickou verzi časopisu C&EN Essential s plným přístu-
pem k šesti článkům měsíčně, týdenní newsletter ACS 

Matters a celou řadu slev (např. na pronájem aut). 

Klasické členství v ACS, tak, jak je známe dodnes, se 

přesouvá do kategorie PREMIUM. A pro zahraniční členy, 
kteří nevyužívají často slev na akce ACS či mají přístup 

k časopisům a podobně, je zřízen členský balíček STAN-

DARD. Tento balíček je k dispozici pouze stávajícím čle-
nům nebo potenciálním členům, kteří mají odborné vzdě-

lání nebo významnou historii práce v chemických nebo 

souvisejících disciplínách STEM, či kvalifikovaným učite-
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lům chemie. Více na https://www.acs.org/content/acs/en/

membership/membership-packages.html.  
Pavel Drašar 

 

 

Zpráva statistického úřadu o situaci v českém 
školství 

 

Dne 31. srpna 2021 byla v rámci tiskové konference 

Českého statistického úřadu publikována zpráva popisující 

vývoj situace na českých základních, středních a vysokých 
školách: https://www.czso.cz/documents/10180/166381422/

csu_tk_skoly_prezentace.pdf/cd3e9c6a-e7a4-4c07-86d8-

d7d853a6f7f7?version=1.0.  
Po poklesu a následné stagnaci poprvé po devíti le-

tech meziročně roste počet vysokoškolských studentů. Na 

zvyšující se počet studentů má výrazný vliv rostoucí zájem 

cizinců o studium na českých vysokých školách. Ve srov-
nání s rokem 2010 však postihl úbytek studenty technic-

kých oborů. 

Vojtěch Bělohlav 
ČVUT v Praze, FS 

 

 

Nadace Experientia zná nové stipendisty. 
Na podporu mladých vědců už vyčlenila  
30 milionů korun 

Tisková zpráva, 24. června 2021 
 

Stipendisty Nadace Experientia pro rok 2021 jsou 

Soňa Krajčovičová z Univerzity Palackého v Olomouci, 
která vycestuje na University of Cambridge, kde se bude 

věnovat metodě „sponkování“ peptidů pro novou generaci 

cílených léčiv, a Athanasios Markos z ÚOCHB AV ČR, 
který zamíří na ETH v Zürichu, kde bude vyvíjet nové 

reakce, které umožní zkoumat biomolekuly v živých orga-

nismech. Rozšíří řadu již 17 excelentních mladých chemi-

ků, kteří díky nadační podpoře dostali šanci vycestovat na 
roční stáž na špičkové zahraniční vědecké pracoviště. Díky 

druhému nadačnímu programu start-up grantů si mohli 

další dva mladí vědci založit po návratu ze zahraničí vlast-
ní výzkumnou skupinu v ČR: první funguje od roku 2019 

na Přírodovědecké fakultě UK a druhá byla založena letos 

na VŠCHT Praha. Nadace Experientia dosud vyčlenila na 

podporu mladých vědkyň a vědců téměř 30 milionů korun.  
Mladá vědkyně Soňa Krajčovičová z Univerzity Pa-

lackého v Olomouci získává od Nadace Experientia stipen-

dium ve výši 945 000 Kč, díky kterému stráví rok na Uni-
versity of Cambridge ve skupině prof. Davida Springa. 

„Budeme vyvíjet metodologii, která umožní pomocí spon-

kování peptidů přípravu multifunkčních, biologicky zají-

mavých látek. Díky takto spojeným peptidickým sloučeni-

nám budeme mimo jiné schopni na určité místo v těle cíle-
ně doručit léčivo,“ popisuje svůj projekt oceněná vědkyně. 

Její kolega Athanasios Markos z Ústavu organické chemie 

a biochemie AV ČR bude podpořen částkou 1 420 000 Kč, 
díky níž vycestuje na roční stáž na ETH v Zürichu k prof. 

Helmě Wennemers. „Chceme vyvinout úplně nové reakce, 

které nám umožní studovat biomolekuly v živých organis-

mech. Díky tomu bude možné porozumět například mecha-

nismu nemocí,“ vysvětluje mladý vědec. 
„Už nyní se těšíme na výsledky našich nových stipen-

distů,“ říkají zakladatelé Nadace manželé Dvořákovi, kteří 

již devátým rokem věnují vlastní finanční prostředky 

z licenčních poplatků za antivirové látky vyvinuté na 
ÚOCHB AV ČR zpět do vědy.  

 
 

Svět potřebuje vědu, 
věda potřebuje ženy 
Tisková zpráva 
 
 

 
Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká 
republika – talentový program podpořil tři nadané 
vědkyně 

 

L’Oréal Česká republika již popatnácté ocenil tři na-

dané vědkyně pomocí lokálního CSR projektu L’Oréal-

UNESCO Pro ženy ve vědě. Letos se porota složená ze 
zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti 

L’Oréal rozhodla podpořit trojici výzkumnic z oblasti me-

dicíny, fyziologie a genetiky rostlin. Nadané vědkyně si 
mezi sebou rovným dílem rozdělí 600 tisíc korun. 

Česká verze mezinárodního programu přilákala letos 

k účasti celkem 66 vědkyň, které splnily podmínku věku 

do 40 let a dosažení titulu Ph.D. ve vědeckých oblastech. 
Do dubnového finále, které se uskutečnilo navzdory pan-

demii, se jich nakonec probojovalo třináct. 

Tři z nich během osobní prezentace svých projektů 
zaujaly porotu natolik, že každou z nich ocenila částkou 

200 tisíc korun. Peníze mohou vítězky použít libovolně 

k naplnění svých cílů. 

 
Vítězky 15. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě: 

 

MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. – zkoumá nové příčiny 
dědičné periferní neuropatie, která postihuje periferní ner-

vy a patří mezi nejčastější dědičná nervosvalová onemoc-

nění. 

RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D. – zkoumá genetickou 
informaci rostlin ve snaze odhalit podstatu jejich nepo-

hlavního rozmnožování, a docílit tak revoluce v zeměděl-

ství. 
Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D. – zkoumá funkční vý-

znam metabolických změn v kostní dřeni s cílem přispět 

k cílenější léčbě osteoporózy. 
 
O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě 

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži 
v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si 

klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň 

https://www.acs.org/content/acs/en/membership/membership-packages.html
https://www.acs.org/content/acs/en/membership/membership-packages.html
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a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale 

rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku 

kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do 
mnoha států světa a vyznamenal více než 3600 žen ze 110 

zemí. 
 
L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice 

V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 
2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané 

odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spolupra-

cí s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu 

v České republice bylo oceněno již 41 talentovaných žen – 

vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši nece-
lých 9 milionů korun. 

 
České laureátky L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 
2021 

 
MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D., 
pracuje pro LF UK v Motole. 

„Dědičná periferní neuropatie je de-
generativní choroba postihující peri-

ferní nervy. Typickým příznakem je 

progresivní svalová slabost a atrofie 

svalstva na dolních končetinách, poz-
ději i na horních končetinách, někdy 

také porucha citlivosti. Patří mezi 

nejčastější dědičná nervosvalová 
onemocnění. V ČR jí trpí okolo 4000 

pacientů. Součástí mé práce je objas-

ňování vzácných a hledání nových příčin tohoto onemoc-

nění. V současnosti je popsáno, že patogenní varianty ve 
více než stovce genů mohou způsobovat dědičnou neuro-

patii. I po vyšetření těchto známých příčin zůstává původ 

nemoci neobjasněn u velké části pacientů. Je to proto, že 
mnoho typů zatím ještě neznáme, a také proto, že může jít 

o varianty, které běžné metody nezachytí. Pro tyto pacien-

ty se snažíme využít nejnovější nástroje genomiky tak, 

abychom zjistili, co jejich nemoc způsobuje. Určení příči-
ny má zásadní význam pro pacienta, pro jeho/její rodinu. 

Znalost kauzálního genu a varianty nám umožní nabídnout 

správné genetické poradenství, lépe specifikovat prognózu 
a v některých případech i lépe směrovat léčbu. Mimo jiné 

je objasněním příčiny ukončena někdy i mnoho let trvající 

„diagnostická Odyssea“, což má významné psychologické 

i společenské dopady.“ 
 

 
RNDr. Terezie Mandáková, PhD., 
pracuje pro CEITEC Masarykovy 
univerzity v Brně.  

„Jeden z největších civilizačních 
problémů představuje růst světové 

populace. Víme téměř jistě, že v roce 

2050 nás bude 10 miliard, tedy o 2,5 

miliardy více než v současné době. 
Odhaduje se, že budeme muset vy-

produkovat o 60 % více potravin než 

nyní, přičemž již v dnešní době téměř 

1 miliarda lidí trpí chronickou podvýživou. Veškerá naše 

potrava pochází přímo nebo nepřímo z rostlin (i zvířata se 
krmí rostlinnými produkty). Nemůžeme zvětšit zeměkouli, 

a tím i plochu obdělávané půdy, co však můžeme, je zlep-

šit kvalitu zemědělských plodin. Klasické metody šlechtě-

ní jsme už téměř vyčerpali. Řešení přináší změna genetic-
ké informace rostlin, aby získaly nové vlastnosti (např. 

větší plody, lepší odolnost vůči suchu a patogenům, schop-

nost lépe využívat hnojiva nebo fixovat vzdušný kyslík). 
V mém projektu se zabývám nepohlavním rozmnožová-

ním semen, tzv. apomixií. V současné době, když farmář 

koupí osivo, vyrostou z něho geneticky identické rostliny. 

Ale když farmář z vypěstovaných rostlin sklidí semena, 
kvůli pohlavnímu rozmnožování je dědičná informace 

pomíchaná. Tím se v nové generaci zvýší variabilita 

a oslabují se, nebo dokonce zcela ztrácejí žádané znaky. 
Když dokážeme, aby rostliny s požadovanými vlastnostmi 

vypěstované ze semen byly geneticky identické s těmi 

mateřskými, způsobili bychom revoluci v zemědělství.“ 

 
 

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D., 
pracuje pro Fyziologický ústav 

AV ČR. 

„Osteoporóza neboli řídnutí kostí se 

nazývá chronické onemocnění kostry. 
Dochází k nerovnováze mezi novo-

tvorbou kostní hmoty a jejím úbyt-

kem. Kosti ztrácejí svoji pevnost, 

důsledkem se stává zvýšené riziko 
zlomenin převážně kyčelního kloubu, 

v oblasti zápěstí a páteře. Nejvíce se 

v ohrožení ocitají pacienti s metabo-
lickými onemocněními, ať jde o cukrovku nebo obezitu, 

zejména ženy. Naše nedávná zjištění ukázala, že lámavost 

kostí v obezitě způsobuje akumulace tukové tkáně v kostní 

dřeni, která vede k urychlenému stárnutí a vyčerpání jejích 
kmenových buněk, což zhoršuje vytváření zdravé kostní 

hmoty. Hlavním cílem naší studie je proto zkoumat funkč-

ní význam metabolických změn v kostní dřeni a zjistit, zda 
jim lze zabránit pomocí dietních opatření nebo farmakolo-

gicky, tedy použitím léků pro léčbu metabolických one-

mocnění. Naše poznatky mohou přispět k cílenější léčbě 

osteoporózy u pacientů, kteří jí trpí, nebo mohou vést 
k jejímu zabránění.“ 

 

 

Rektor předal tři medaile Emila Votočka 
Tisková zpráva 

 
Ocenění předal rektor VŠCHT Praha laureátům 23. 6. 

2021 v rámci doktorských promocí v Betlémské kapli. 

Medaili Emila Votočka uděluje rektor VŠCHT Praha 
vynikajícím osobnostem, které se svou odbornou nebo 

veřejnou činností zasloužily o rozvoj chemie a dalších 

oborů vyučovaných na VŠCHT Praha nebo o rozvoj spolu-

práce s VŠCHT Praha v oblasti vzdělávání, výzkumu 
a vývoje. 

U příležitosti doktorských promocí, které se uskuteč-
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nily 23. června 2021 v Betlémské kapli, rozšířili řady drži-

telů prestižního ocenění tři členové akademické obce 

VŠCHT Praha – prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., prof. Ing. 
Zdeněk Bělohlav, CSc., prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Dr. 

h. c. Medaili Emila Votočka jim osobně předal rektor uni-

verzity, profesor Pavel Matějka. 
 
 

ORLEN Unipetrol má novou teplárnu  
pro ethylenovou jednotku v Litvínově  

za 1,2 miliardy  

Tisková zpráva 
 

 
 

ORLEN Unipetrol, největší rafinérská a petrochemic-

ká skupina v České republice, pokračuje v modernizaci 
svého chemického závodu v Záluží u Litvínova. V souladu 

s postupným naplňováním své nízkoemisní strategie na-

hradila dosavadní hnědouhelnou kotelnu pro zajištění cho-

du ethylenové jednotky zcela novou plynovou kotelnou. 
Celková investice dosáhla úrovně 1,2 miliardy korun. Díky 

modernímu zařízení na snižování emisí klesnou emise 

prachu o 50 % a emise oxidů dusíku o 70 %.  
„Pokračujeme v rozvoji našich výrobních kapacit 

směrem ke zvyšování efektivnosti a snižování energetické 

a emisní náročnosti. Zcela nová, moderní kotelna ethyle-

nové jednotky je toho dokladem. Má vyšší účinnost a její 

zprovoznění je dalším dílčím krokem na cestě k emisní 
neutralitě, které chceme dosáhnout nejpozději do roku 

2050,“ řekl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva 

skupiny ORLEN Unipetrol. 

Nová kotelna ethylenové jednotky je vybavena dvěma 
vysokotlakými olejoplynovými kotly, z nichž každý vyrobí 

až 105 tun vysokotlaké páry za hodinu (při teplotě 520 °C 

a tlaku 11,5 MPa). Mají zhruba o tři procenta vyšší účin-

nost než dosavadní teplárenský zdroj. Díky modernímu 
zařízení na snižování emisí poklesly emise prachu o 50 % 

a emise oxidů dusíku o 70 %. ORLEN Unipetrol tak sou-

časně plní požadavky české a unijní legislativy v oblasti 
ochrany ovzduší včetně zpřísněných emisních limitů pro 

velká spalovací zařízení vycházející z unijního dokumentu 

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT – Best 

Available Techniques), který nabyl účinnosti v srpnu 
2021. 

Výstavbu nové teplárny provedla na klíč společnost 

BERTSCHenergy se sídlem v rakouském Bludenzu. Jako 

hlavní smluvní partner společnost nabízí individualizovaná 
energetická řešení pro průmyslové podniky a lokální doda-

vatele energií s důrazem na nejvyšší efektivitu z hlediska 

výkonnosti a nákladů. 
Zajímavosti z výstavby nové teplárny: 

− celkové množství betonu: 2000 m3 

− celkové množství ocelové konstrukce: 744 t 

− celková váha jednoho kotle: 225 t 

− celková váha instalovaného potrubí: 224 t 

− celková délka instalované kabeláže: 100 km 
 

 

 

Hasiči z ORLEN Unipetrolu již trénují  

ve zbrusu novém požárně bezpečnostním  
polygonu  
Tisková zpráva 

 

ORLEN Unipetrol ve svém litvínovském závodě vy-
budoval v Česku unikátní školicí a tréninkové centrum, 

jehož součástí jsou funkční zmenšené modely výrobních 

technologických celků a nově i požárně bezpečnostní poly-

gon. V něm firma seznamuje nové zaměstnance pomocí 
praktického výcviku s požárně bezpečnostní tematikou 

a podnikoví hasiči tu trénují různé druhy zásahů. Centrum 

včetně polygonu je otevřeno i pro externí společnosti 
a využít jej mohou také okolní hasičské sbory. Investice do 

výstavby centra dosáhla výše 50 milionů korun. Dalších 

10 milionů firma investovala do požárně bezpečnostního 

polygonu. 
Požárně bezpečnostní polygon je čerstvou novinkou 

tréninkového centra, které je umístěno v třípatrové budově 

bývalé výzkumné základny ve výrobním areálu chemické-
ho závodu ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova. Poly-

gon se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Na požárně 

bezpečnostním polygonu se noví operátoři seznamují 

s praktickým nácvikem pohybu při úniku páry na plošině, 
s pohybem ve volném prostoru s jištěním, s horizontálním 

Foto: Zleva prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., prof. Dr. RNDr. 
Pavel Matějka, prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Dr. h. c., prof. Ing. 

Zdeněk Bělohlav, CSc. 
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a vertikálním vyprošťováním průlezem z nádob, hašením 
požáru malého rozsahu a vybranými typy požárně bezpeč-

nostních zařízení. 

Kromě nastupujících operátorů využívají polygon 

především firemní hasiči. „Hasičské a záchranné práce 
v prostředí chemické výroby jsou specifické a náročné 

nejen na teoretickou, ale především na praktickou připra-

venost hasičů. Díky novému polygonu můžeme na různých 

typech zařízení simulovat různé mimořádné události 

a pravidelně trénovat zásahy při požáru plynných uhlovo-
díků nebo při úniku plynů a kapalin. Takový polygon pří-

mo v areálu nám dosud chyběl,“ vysvětlil Petr Králert, 

velitel záchranného hasičského sboru ORLEN Unipetrolu. 

Polygon bude stejně jako celé tréninkové centrum otevřen 
také externím společnostem a ostatním hasičským zá-

chranným sborům pro zaškolování či výcvik nových či 

stávajících pracovníků. 
Vedle polygonu nabízí tréninkové centrum další výu-

ková stanoviště situovaná jak přímo v budově centra, tak 

ve venkovním prostředí v jejím blízkém okolí. „Kvalitně 

vyškolený operátor výrobních technologií je alfou i ome-

gou chemického provozu. Operátor musí provoz nejen 
znát, ale musí se v něm také umět bez problému pohybovat 

a řešit jak standardní, tak i nestandardní situace,“ uvedl 

Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Uni-

petrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj, a dodal: 
„Mnoho uchazečů přichází s nulovou zkušeností v chemic-

kém provozu. V našem tréninkovém centru umožňujeme 

novým operátorům vyzkoušet si nabyté teoretické znalosti 

na stanovištích simulujících reálné pracovní prostředí 
dříve, než se stanou členy výrobních týmů.“ 

V tréninkovém centru jsou nejen konferenční prosto-

ry, ale také moderně vybavené učebny se zmenšenými, ale 

plně funkčními výrobními moduly pro výuku bezpečnosti 
práce, používání osobních ochranných pracovních pro-

středků, získání praktických zkušeností s obsluhou techno-

logických zařízení a pohybem ve výrobním prostředí. Sou-

částí tréninku je i nácvik správného postupu řešení krizo-
vých situací včetně poskytování první pomoci. 

Hned vedle budovy tréninkového centra se nachází 

čtyřpatrový zjednodušený funkční model výrobní jednotky 
a nově otevřený požárně bezpečnostní polygon. V modelu 

výrobní jednotky se noví zaměstnanci učí pohybovat ve 

výškách a obsluhovat jednotlivé technologické části cvičné 

výrobní jednotky včetně jejího velínu. Součástí tréninku je 

i najíždění a odstavování výrobní jednotky. 
 

 

Česko-bavorský online workshop  
v oblasti chemie a vědy o materiálech 
 

Generální konzulát České republiky v Mnichově ve 

spolupráci s Bavorskou výzkumnou aliancí, Česko-

bavorskou vysokoškolskou agenturou, Českou technolo-
gickou platformou SUSCHEM CZ, Bavorským chemic-

kým klastrem a Klastrem nových materiálů uspořádali dne 

21. 7. 2021 online workshop v oblasti chemie a vědy 
o materiálech.  

Účastníci z české i bavorské strany získali možnost 

poznat své partnery, jejich oborové zaměření a oblasti, ve 

kterých mají zájem spolupracovat. Klíčovými oblastmi 
zájmu byly moderní materiály, inovativní technologie 

a jejich průmyslové aplikace. 

Na setkání dostali účastníci příležitost se navzájem 
propojit a dozvědět se informace o grantovém programu 

Horizon Europe za účelem přípravy společné žádosti 

o grant do výběrového řízení. 

Případní zájemci mohou najít další informace na 
www stránkách uvedených institucí.  

Kontakt: Česká TP pro udržitelnou chemii SUSCHEM 

CZ, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9, ladino@seznam.cz 
 

Ladislav Novák a Martin Šilhan 

 

 

Medaile Kenji Mori 
 
V roce 2021 udělila Isoprenoidní společnost medaili 

Kenji Mori-ho panu RNDr. Miroslavu Kvasnicovi, Ph.D., 

mladému vědeckému pracovníkovi z Laboratoře růstových 

regulátorů (LRR), která je společným pracovištěm Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Medaile byla 

udělena za mimořádný a multioborový přístup 
k problematice výzkumu přírodních látek. 

V roce předchozím byl medailí oceněn pan Takayoshi 

Awakawa, Ph.D. (Asociate Professor from the Graduate 

School of Pharmaceutical Sciences, The University of 

    Miroslav Kvasnica   Takayoshi Awakawa 
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Tokyo), opět, za interdisciplinární práce v oboru přírod-

ních látek. 
Isoprenoidní společnost, se rozhodla v roce 2019 zdů-

raznit odkaz prof. Mori (1935–2019), čestného člena spo-

lečnosti ve stupni „fellow“, vytvořením ceny a medaile 

s odkazem na jeho jméno a práci, která bude především na 
konferencích o isoprenoidech udělována mladému vědci 

pracujícímu v oblasti výzkumu přírodních látek. Vyzname-

naný také dostává možnost proslovit přednášku na „další“ 
konferenci o isoprenoidech. 

pad 

 

Dny vzdělávací činnosti 
 

Ve dnech 9. a 10. září 2021 proběhla v Praze 
v Národní technické knihovně konference s názvem Dny 

vzdělávací činnosti na vysokých školách, pořádaná Minis-

terstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Setkání slav-

nostně zahájil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ing. Robert Plaga Ph.D. Následující přednášky, které před-

nesl PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., byly věnovány Národní-

mu plánu obnovy v oblasti vysokého školství. Spolu s ním 

se pak k tématu projednávání strategických záměrů vyso-
kých škol vyjádřili prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

(předseda České konference rektorů) a prof. Ing. Milan 

Pospíšil, CSc. (předseda Rady vysokých škol). V hlavních 
rysech byla diskutována i reforma doktorského studia. 

Vzhledem k turbulentním časům minulých semestrů, způ-

sobeným pandemií COVID-19, byl velký prostor věnován 

i problematice duševní pohody a kvality života vysoko-
školských studentů a dalším, více či méně s pandemií sou-

visejícím tématům, jako jsou kvalita a možnosti distanční-

ho vzdělávání nebo faktory ovlivňující úspěšnost při stu-
diu. V průběhu akce byli představeni a své příspěvky moh-

li přednést i držitelé Ceny ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké 

škole za rok 2020. Pokud by čtenáře zaujala tato stručná 
zpráva o proběhlé konferenci a chtěl by se dozvědět více, 

pak prezentace všech přenášejících jsou dostupné 

z následujícího odkazu1.  
Eva Benešová 

 

LITERATURA 

 
1. https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/

konference-dny-vzdelavaci-cinnosti-vysokych-skol-
2021, staženo 22. 9. 2021. 

 

Medaile Kenji Mori z dílny akademického sochaře Vladi-

míra Oppla 

Osobní zprávy 

Profesor Antonín Tockstein oslaví  
95. narozeniny 

 

Prof. Antonín Tockstein se narodil 9. listopadu 1926 

v Kutné Hoře. Chemii vystudoval na Přírodovědecké fa-
kultě UK. V doktorském studiu následně pokračoval na 

Fyzikálně chemickém ústavu UK v polarografické labora-

toři profesora Heyrovského. Svou dizertační práci z oboru 

elektrochemie („Elektrodové děje vzniku a rozpouštění 
amalgamu“) dokončil roku 1950. Kratší dobu působil jako 

asistent Ústavu, později Katedry fyzikální chemie. V této 

době vydal také svou první knihu Theoretická polarogra-
fie. V roce 1954 odešel do Pardubic na Vysokou školu 

chemicko-technologickou, kde od roku 1960 po dlouhou 

dobu vedl Katedru fyzikální chemie. Zde se jeho výzkum 

zaměřil na vztahy popisující polarografickou difuzí řízené 
vlny při ireversibilních procesech. Na VŠCHT řešil řadu 

elektrochemických problémů, např. oxidaci tolylové mod-

ři, zabýval se studiem ireversibilních redoxních systémů, 

předmětem jeho výzkumu byla mj. kyselina sulfonová, 
kterou studoval potenciometricky i polarograficky.  Foto: Profesor A. Tockstein v počátcích svého působení na 

VŠCHT v Pardubicích 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/konference-dny-vzdelavaci-cinnosti-vysokych-skol-2021
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/konference-dny-vzdelavaci-cinnosti-vysokych-skol-2021
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/konference-dny-vzdelavaci-cinnosti-vysokych-skol-2021
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Prof. Volka oslavil  
80. narozeniny 
 
 

V červnu tohoto roku oslavil své 

80. narozeniny prof. Ing. Karel Volka, 

CSc., jeden z nejvýznačnějších předsta-
vitelů české analytické školy 

a dlouholetý vedoucí Ústavu analytické 

chemie na VŠCHT Praha.  

Prof. Volka získal v roce 1963 na VŠCHT Praha inže-
nýrský titul v oboru analytická chemie. Byl přijat do vě-

decké aspirantury k prof. Holzbecherovi, pod jehož vede-

ním v roce 1968 obhájil kandidátskou disertační práci. Po 
habilitaci v oboru analytické chemie v roce 1990 pak 

úspěšně absolvoval jmenovací řízení a v roce 1994 byl 

jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor 

analytická chemie. V letech 1994–1996 prof. Volka zastá-
val funkci prorektora pro vědu a výzkum VŠCHT Praha 

a v letech 2001–2008 vedl Ústav analytické chemie na 

VŠCHT Praha. Jeho vědecká kariéra byla zaměřena přede-
vším na molekulovou spektroskopii, zejména na metody 

vibrační spektroskopie. Významně přispěl jak k rozvoji 

„tradičních“ metod infračervené a Ramanovy spektrosko-

pie, tak i v České republice často jedinečných spektrosko-
pických technik. Zde jde především o rozvoj chiroptických 

spektroskopických metod a vývoj technik vysoce rozlišené 

spektroskopie v centimetrové, milimetrové, submilimetro-
vé a terahertzové oblasti. Byl řešitelem či koordinátorem 

řady významných vědeckých i vzdělávacích projektů 

a výzkumných záměrů, včetně projektů podporovaných 

EU, jako například EUROSPEC či PACI (Pražské analy-
tické centrum inovací). Je spoluautorem více než 130 pů-

vodních sdělení v impaktovaných časopisech a autorem 

řady kapitol v monografiích, učebnicích i skriptech. Za 
svou dlouholetou práci pro rozvoj školy byl v roce 2008 

oceněn Cenou rektora VŠCHT Praha. Prof. Volka je dlou-

holetým aktivním členem Spektroskopické společnosti 

Jana Marka Marci (Československé spektroskopické spo-
lečnosti), v letech 1990–2005 byl pak jejím předsedou, 

bylo mu uděleno též Čestné členství této společnosti 

a v roce 1995 medaile Jana Marka Marci z Kronlandu. 
Jako předseda společnosti organizoval, případně zaštiťo-

val, řadu odborných národních a mezinárodních konferen-

cí. Hlavně však byl vynikajícím učitelem analytické che-

mie a jejím neúnavným propagátorem, což dokazuje znač-
né množství vynikajících učebních textů a jeho nepominu-

telná role při organizaci mezinárodních soutěží pro studen-

ty analytické chemie, kde se naplno projevily i jeho vyni-
kající organizační schopnosti. Takže nám nezbývá než 

popřát Karlovi hlavně zdraví do další dekády a radost 

z rodiny a z vnoučat. 

 
Jiří Barek, Vladimír Setnička a Štěpán Urban 

 

Foto: Předání pamětní medaile děkanem Fakulty chemicko-
technologické prof. P. Kalendou profesoru A. Tocksteinovi při 

příležitosti jeho 90. narozenin na zasedání Vědecké rady FCHT 
(7. 12. 2016) 

Od poloviny 60. let se profesor Tockstein ve svém 

výzkumu zaměřil především na studium reakční kinetiky 
redoxních systémů. Vzniklo mnoho prací pro různé sys-

témy, např. o redoxních reakcích 2. a 3. řádu. V roce 1973 

obhájil doktorskou disertaci DrSc. s názvem 

„Bezproudové křivky potenciál-čas a jejich použití v re-
akční kinetice“. V tehdejším Československu byl spoluza-

kladatelem oboru chemických oscilací. 

Jako pedagog vytvořil řadu skript a učebnic, např. 
Elektrochemie – vybrané kapitoly (1964), Fyzikální chemie 

– metody pro sledování tvorby produktů (1978), Fyzikální 

chemie I a II (v několika vydáních), Základy fyzikální che-

mie (více vydání) atd., vedle toho přednášel speciální me-

tody analytické (1955–60), fyzikálně chemické metody 
výzkumu (1967 až 1974) a elektrochemii (1983–85). 

Roku 1980 získal titul vysokoškolského profesora. 

V roce 1997 obdržel Hanušovu medaili ČSCH. Při příleži-
tosti 90. narozenin byl oceněn pamětní medailí děkana 

Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 

Kromě neutuchajícího zájmu o fyzikální chemii se 

profesor Tockstein i nadále věnuje štětcům a malířské 
paletě. Přejeme jubilantovi pevné zdraví a činorodost. 

 

L. Čapek, P. Kalenda a J. Málek 

Univerzita Pardubice    
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75 let RNDr. Jiřího Podešvy, 
CSc. 
 

Čas neúprosně běží i pro ty nejaktivněj-

ší redaktory našeho časopisu, a tak mi 
nezbývá než konstatovat, že v září osla-

vil pětasedmdesátiny Jirka Podešva, 

dlouholetý redaktor našeho časopisu 

Chemické listy odpovědný za oblast 
makromolekulární chemie. Narodil se 24. září 1946 v Os-

travě. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity 

Karlovy v Praze (1969) v laboratoři prof. Pacáka, což v té 
době byla nepochybně jedna z nejlepších líhní mladých 

vědeckých talentů. Po získání titulu RNDr. v roce 1970 

absolvoval řádnou vědeckou aspiranturu na Ústavu makro-

molekulární chemie ČSAV v Praze v oboru fyzikální che-
mie polymerů a této instituci zůstal věrný po celou dobu 

své zajímavé a plodné profesionální kariéry, kterou doku-

mentují desítky kvalitních vědeckých publikací, řada prů-
myslových výzkumných zpráv i několik patentů. Jeho 

vědecká práce byla zaměřena na syntézu, molekulární 

charakterizaci a modifikaci různých polymerů a kopoly-
merů, včetně průmyslově důležitých, na roztokové vlast-

nosti polymerů a na polymer-analogické reakce. Svůj pře-

hled nejen v makromolekulární chemii uplatňuje úspěšně 

již více než 20 let jako redaktor našeho časopisu. Kromě 
toho se stejně úspěšně realizuje v oblasti renesanční a ba-

rokní hudby a sledovat jeho výkony v této oblast je stejný 

zážitek jako sledovat jeho úvahy o perspektivách makro-
molekulární chemie. Jeho schopnost prezentovat vědecké 

výsledky a poznatky je ještě doplněna schopností vyprávět 

vtipy, kterými zpestřuje zasedání redakčního kruhu našeho 

časopisu a na které se všichni těšíme skoro jako na každé 
nové číslo Chemických listů. 

Milý Jirko, dovol, abych Ti při této příležitosti jmé-

nem svým i jménem celého redakčního kruhu popřál do 
dalších let hodně zdraví a spokojenosti v práci 

i v rodinném životě, radosti ze zpívání i z redaktorování 

a hodně dalších dobrých vtipů. 

Jiří Barek za celý redakční kruh 

 

 

K 75. narozeninám prof. RNDr. Jiří Dědiny, DSc. 
 

Profesor Jiří Dědina oslavil letos v létě pětasedmdesá-

tiny a to je příležitost, ke které se sluší připomenout jeho 
působení v oboru analytické chemie. 

Jiří Dědina studoval na Střední průmyslové škole 

chemické v Křemencově ulici a po absolvování Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy v oboru fyzikální che-

mie v roce 1969 nastoupil na aspiranturu v tehdejším Ústa-

vu teoretických základů chemické techniky Českosloven-

ské akademie věd, předchůdci dnešního Ústavu chemic-
kých procesů AV ČR, u prof. Jana Schramla.  

Od nukleární magnetické rezonance a strukturní ana-

lýzy organických sloučenin ale záhy přešel k anorganické 
stopové analýze. V roce 1974 nastoupil do Fyziologického 

ústavu ČSAV v areálu biologických pracovišť ČSAV 

v Praze-Krči k Jiřímu Pařízkovi do Laboratoře fyziologie 

a patofyziologie stopových prvků a metabolismu minerálů. 
Ta se zabývala hlavně metabolismem a účinky vybraných 

prvků, především selenu, kadmia a rtuti. Jiří Dědina měl 

na starosti analýzy těchto prvků pomocí tehdy horké no-

vinky – atomové absorpční spektrometrie (AAS). Selen je 
prvek, který se i pomocí AAS stanovoval jen velmi ne-

snadno, a proto se pro jeho stanovení používalo generová-

ní těkavých hydridů, které dokáže značně vylepšit citlivost 
i meze detekce. Skupina přešla později pod Ústav nukleár-

ní biologie a radiochemie (ÚNBR) ČSAV a analytická část 

postupně nabývala na významu. Po zrušení ÚNBR v roce 

1993 zakotvila už jako čistě analytické pracoviště pod 
Dědinovým vedením pod křídly brněnského Ústavu analy-

tické chemie AV ČR, jako detašované Oddělení stopové 

prvkové analýzy, stále sídlící v Krči. 
Právě technika generování hydridů, nebo obecněji 

generování těkavých specií, ve všech nuancích pro analy-

tickou atomovou spektrometrii se pak stala celoživotní 

doménou Jiřího Dědiny. A protože je povahy hloubavé 
a vždy ho zajímaly více procesy v pozadí něž rutinní ana-

lýzy, snažil se do hloubky porozumět mechanismům che-

mického generování i atomizace vygenerovaných hydridů. 
V roce 1980 publikovali s Ivanem Rubeškou teorii mecha-

nismu atomizace hydridů pomocí vodíkových radikálů, 

která byla později potvrzena pro různé druhy atomizátorů 

a je všeobecně uznávána. Na jejím základě pak v Praze 
vznikly nové konstrukce atomizátorů pro AAS i atomovou 

fluorescenční spektrometrii nebo elegantní technika záchy-

tu a prekoncentrace analytu přímo v křemenných atomizá-
torech.  

Zkušenosti s generováním a atomizací hydridů při-

vedly Jiřího Dědinu ke spolupráci s renomovanými labora-

tořemi ve světě. Jezdil experimentovat k Bernhardu Wel-
zovi do vývojových laboratoří firmy Perkin-Elmer 

v Überlingen v Německu, k Wolfgangu Frechovi do Umeå 

ve Švédsku nebo k Ralphu Sturgeonovi do Kanady. Velmi 
plodná byla spolupráce a vzájemné návštěvy 

s Alessandrem D’Ulivem z italské Pisy. Později byl čas-

tým hostem v laboratořích v Řecku, Turecku, Jižní Africe 

nebo Brazílii. S Dimiterem Tsalevem v roce 1995 sepsali 
monografii o generování hydridů pro AAS a podílí se i na 

knize o mechanismech generování a atomizace těkavých 

specií chystané na příští rok.  
Zájmy Jiřího Dědiny samozřejmě nezůstaly jen 

u generování hydridů a AAS. Po stránce instrumentální 

vždy dbal na to, aby přístrojové vybavení pracoviště bylo 

na špičkové úrovni. Přístrojový park se tak rozrostl o ato-
mové fluorescenční spektrometry vlastní konstrukce, AAS 

spektrometry s kontinuálním zdrojem záření a vysokým 

rozlišením monochromátoru (HR-CS-AAS), ale i ICP-MS 
s jednoduchým a nedávno i s trojitým kvadrupólem. Mimo 

stopovou prvkovou analýzu se oddělení věnuje i vývoji 

atomizátorů založených na dielektrických bariérových výbo-

jích, chemickému i fotochemickému generování těkavých 
specií přechodných kovů nebo rozvoji ultrastopové speciační 

analýzy arsenu, germania nebo rtuti. A po 40 letech se díky 

Jiřího spolupráci s brněnskými fyziky z PřF MU konečně 
podařilo i přímé potvrzení mechanismu atomizace detekcí 
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a určením distribuce vodíkových radikálů v atomizátorech 

pomocí laserem indukované fluorescence.  
Nebudu zde vypisovat všechny funkce, ve kterých Jiří 

Dědina postupem let působil v ústavu, na Akademii věd 

ČR, na Přírodovědecké fakultě UK a dalších školách, 

Grantové agentuře ČR nebo ve spektroskopické společnos-
ti Jana Marka Marci. Nevynechám ale ocenění – Medaili 

Jana Marka Marci od Spektroskopické společnosti J.M.M. 

(1998) a Medaili Mikuláše Konkoly-Thegeho Slovenské 
spektroskopické společnosti (2016). 

Mám to štěstí a čest být Jiřího žákem a následně 

i spolupracovníkem. Vždy byl a je pro mne vzorem nejen 

po stránce odborné, ale také po stránce etiky, pracovní 
morálky a mezilidských vztahů. A určitě to platí i pro 

mnoho studentů a spolupracovníků, kteří jeho skupinou 

prošli nebo zde stále působí. Vždy se snažil nám všem 
zajistit co nejlepší podmínky pro práci i pro další profesní 

rozvoj a růst. Protože začátkem loňského roku předal ve-

dení skupiny svému následovníkovi, má teď zas více času 

na to, co ho těší nejvíce – pronikat do záhad a tajů analy-
tické atomové spektrometrie. Jirko, ať se Ti to nadále daří! 

 

Tomáš Matoušek 

 
 

70 let profesora Bohuslava Gaše 
 

 

V červenci 2021 oslavil své 70. naroze-
niny prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., 

bývalý prorektor Univerzity Karlovy 

a dvojnásobný děkan její Přírodovědec-

ké fakulty a jedna z jejích nejvýraznějších osobností 
v posledních letech. Narodil se 12. 7. 1951 v Českém Těšíně a 

po absolvování Střední průmyslové školy chemické v Ostravě 

v letech 1966–1970 absolvoval v letech 1970–1975 
s vyznamenáním Přírodovědeckou fakultu Univerzity Kar-

lovy a v letech 1975–1979 vědeckou aspiranturu na Kate-

dře fyzikální chemie této fakulty pod vedením prof. RNDr. 

Jiřího Vacíka, DrSc. Po úspěšném působení ve Výzkum-
ném ústavu organických syntéz v Pardubicích v letech 

1979–1984 a v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie 

Jaroslava Heyrovského ČSAV (dnes AV ČR) v letech 
1984–1988 se vrátil na svou domovskou fakultu a katedru, 

kde v roce 1994 získal titul docenta a v roce 2005 titul 

profesora. Navzdory působení v časově náročných řídících 

funkcích (1997–2005 proděkan a 2009–2015 děkan PřF 
UK, 2006–2008 prorektor UK, řada funkcí v Grantové 

agentuře České republiky a celá řada dalších významných 

funkcí) zůstával a zůstává tělem i duší oddán svým elek-
tromigračním metodám. Jeho unikátní konstrukce vysoko-

frekvenčního bezkontaktního vodivostního detektoru na-

lezla významné uplatnění v praxi i u renomovaného výrob-

ce kapilárních elektroforetických analyzátorů (firma Agi-
lent). Totéž lze říci i o řadě jeho dalších patentů nejen 

z této oblasti. Obdivuhodný je počet jím řešených českých 

i mezinárodních projektů. Dodnes vede skupinu elektromi-
gračních metod na Katedře fyzikální a makromolekulární 

chemie a při své práci používá nejen své zručné ruce 

a brilantní mozek, ale i své pro elektromigrační metody 

zapálené srdce. To se odráží i v úctyhodném počtu více jak 
130 kvalitních publikací v impaktovaných časopisech 

s téměř 3400 citacemi (bez autocitací) a h-indexu 36. Bob 

bezesporu patří ke špičkovým představitelům české školy 

elektromigračních metod a jeho novátorské přístupy 
k matematickému modelování složitých procesů, na kte-

rých jsou tyto metody založeny, jsou nádherným příkla-

dem kombinace experimentálních a teoretických přístupů 
k řešení složitých fyzikálně-chemických procesů a přinesly 

mu velký mezinárodní věhlas. Bez nadsázky lze říci, že 

v této oblasti patří k absolutní světové špičce. Za zmínku 

jistě stojí i jeho úspěšná činnost v redakčních radách vý-
znamných mezinárodních časopisů (např. Electrophoresis) 

a za poděkování jeho dlouholetá aktivní činnost ve výboru 

Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy České 
společnosti chemické. 

Milý Bobe, dovol, abychom Ti při příležitosti Tvého 

významného životního jubilea popřáli hodně zdraví 

a úspěchů a radosti v práci i v rodinném životě, ať se ionty 
způsobně chovají dle Tvých matematických modelů, ať si 

v klidu užiješ své nové bydliště v Jílovém u Prahy a ať Ti 

zbyde i trochu času na Tvé oblíbené hory. A naší fakultě 
i České společnosti chemické přejeme, aby ještě dlouho 

mohla využívat Tvé odborné i organizační schopnosti 

a Tvé nadšení pro moderní elektromigrační metody. 

 
Jiří Barek, Václav Kašička a Jiří Zima 

 
 

Vzpomínka na prof. Petra 
Zumana (1926–2021) 

 
Prof. Petr Zuman nás předešel na věč-

nost ve čtvrtek 24. června 2021 ráno, 

ve spánku, doma v Potsdamu (N.Y.), 
za přítomnosti svého syna Johna 

a ošetřovatelky Giny v požehnaném 

věku 95 let. 
Petr Zuman byl zřejmě poslední z přímých žáků 

a spolupracovníků prof. Heyrovského. Po absolvování 

Karlovy univerzity byl nejprve Heyrovského asistentem 

(1948–1950), aby pak s ním pokračoval v nově zřízeném 
Ústředním ústavu polarografickém, který se stal 1. 1. 1953 

součástí ČSAV. Zde založil laboratoř organické elektro-

chemie, kterou vedl do r. 1966 (jeho spolupracovníkem 
a nástupcem byl doc. Jiří Volke). V roce 1966 odjel na 

vědeckou stáž do Birminghamu, která se nakonec prodlou-

žila až do r. 1970. Tehdy přijal nabídku od známého elek-

trochemika prof. Louise Meitese stát se profesorem che-
mie na Clarkson University ve městečku Potsdam na seve-

ru státu New York. Když po třiceti letech dovršil penzijní 

věk, byl jmenován „Distinguished Emeritus Research Pro-
fessor“, nicméně ve vědecké, pedagogické i přednáškové 

aktivitě pokračoval až do svých devadesáti let. Od roku 

2016 mu omezená pohyblivost nedovolovala chodit na 

univerzitu, tak alespoň na dálku konzultoval výsledky 
spolupracovníků a jeho neformální přednášky na Clarkso-

nu byly hojně navštěvovány. 
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V průběhu těchto 45 aktivních let na Clarksonu před-

nášel prof. Zuman 27 různých kurzů, hlavně v oblasti ana-
lytické, organické a obecné chemie, byl školitelem 

14 Ph.D., 12 M.Sc. a 24 B.Sc. studentů. Za svůj život pu-

blikoval přes 450 článků a napsal 15 monografií, z nichž 

jeho dvě slavná kompendia Handbook Series in Organic 
Electrochemistry (6 dílů) a Handbook Series in Inorganic 

Electrochemistry (8 dílů) vydávaná v letech 1977–1988 

(CRC Press, Boca Raton, Florida) obsahovala kompletní 

elektrochemická data publikovaná do 80. let a dodnes 
představují základní zdroj elektrochemických informací 

pokrývající půl století vývoje elektrochemie. 

Vědecké zájmy prof. Zumana se orientovaly na orga-

nickou elektroanalytickou chemii s důrazem na mechanis-
mus probíhajících reakcí zahájených přenosem elektronu 

na elektrodě. Využíval k tomu zejména polarografii, poz-

ději i cyklickou voltametrii, UV-Vis spektrometrii a kine-
tická měření. Protože jeho oblíbeným elektrodovým mate-

riálem byla rtuť, jeho výzkum byl zaměřen na redukční 

a hydrolytické procesy převážně ve vodném prostředí. 

Proto jeho výsledky směřovaly hlavně do oblasti farmako-
logie, medicíny, biologie a životního prostředí, kde slouži-

ly jednak jako podklady k elektroanalytickým stanovením, 

jednak k lepšímu pochopení biologické aktivity studova-
ných látek a jejich metabolismu. Zvláštní pozornost věno-

val ligninu a jeho štěpení, a to nejen pro jeho adsorpční 

vlastnosti využitelné v životním prostředí, ale i pro jeho 

budoucí využití v průmyslu jako zdroje aromátů, až budou 
vyčerpány zdroje uhlí a zemního plynu, neboť lignin před-

stavuje přirozený obnovitelný zdroj.   

Na mezinárodním poli dlouhodobě spolupracoval 
s elektrochemiky v Srbsku, Turecku a v Itálii. Právě jeho 

společný výzkum s kolegy z Boloňské univerzity byl oce-

něn čestným doktorátem. Nicméně jeho touhou bylo obno-

vit spolupráci s československými kolegy, zejména s jeho 
„mateřskou“ laboratoří v Heyrovského ústavu. To se poda-

řilo až po roce 1989, kdy se po více než dvaceti letech 

mohl opět vrátit do své vlasti. Již jeho první návštěvy vy-
ústily v následnou třicetiletou spolupráci s týmem Moleku-

lární elektrochemie, kdy participoval na třech bilaterálních 

česko-amerických grantových projektech, jež byly zaměře-
ny na studium intramolekulárních elektronických interakcí 

v organických molekulách s více redoxními centry.  

Až do roku 2015 pravidelně nejméně jednou ročně 

přijížděl do Prahy na Heyrovského ústav, navštěvoval 
Heyrovského diskuse a další odborné akce, účastnil se 

sjezdů České společnosti chemické a svými přednáškami 

přispěl nejen k obohacení naší elektrochemické komunity, 
ale i k šíření dobrého jména české chemie v zahraničí. 

Tato skutečnost byla oceněna Heyrovského medailí a udě-

lením Čestného členství České společnosti chemické. Po 

roce 2015 se pak naše komunikace musela omezit na 
e-maily vědeckého i osobního rázu, které pokračovaly až 

do posledních dnů prof. Zumana. 

Na tomto místě nelze nepřipomenout jeho 65 let trva-
jící manželství s paní Radmilou, jejich dvě děti, 6 vnuků 

a přibývající počet pravnuků. Paní Radmila byla povolá-

ním učitelka a výtvarnice, stala se světoznámou odbornicí 

na historické i moderní umělecké krajky a pořádala kurzy 

po celém světě. Doprovázela prof. Zumana po celý život 

až do své smrti v r. 2016 a vytvářela mu tak důležité rodin-
né zázemí.  

Kromě elektrochemie měl prof. Zuman rád zejména 

sporty a kulturu. Se svou vysokou postavou byl v mládí 

výborným basketbalistou a později působil jako ligový 
a mezinárodní rozhodčí košíkové. Byl znám svým charak-

teristickým silným znělým hlasem, což bylo velmi ceněno 

při jeho přednáškách. Sám to vysvětloval tím, že při bas-
ketbalových zápasech, kdy ani píšťalku nebylo pořádně 

slyšet, si pořádek musel zjednávat právě svým hlasem. Ze 

sportů dále miloval (a hrál) volejbal, plavání a v zimě jez-

díval na univerzitu na běžkách. 
Z kultury miloval literaturu, divadlo a operu. Kdykoli 

přijel do Prahy, skoupil noviny, kde byly programy diva-

del a koncertů, a pokud možno na každý večer si koupil 
lístek na některé představení (viz trefná níže uvedená kari-

katura od prof. Hermana). Navíc byl velký znalec historie 

a mluvil pěti jazyky. 

Za těch třicet let spolupráce jsem poznal Petra velmi 

dobře osobně a mohu říci, že byl výborný pedagog 
a mentor nejen pro své studenty a mladší kolegy, ale pro 

celou elektrochemickou komunitu. Jakožto sportovec 

a celoživotní „Ymkař“ byl laskavou a férovou osobností 

s hlubokým duchovním přesahem. Proto kromě zármutku 
nad jeho odchodem nás naplňuje vděčnost za jeho dlouhý 

a plodný život. 

Jiří Ludvík 
 

Mezinárodně nejvýznamnější monografie prof. Zumana: 

J. Heyrovský, P. Zuman: Introduction to Practical Polaro-
graphy, Academic Press, London (1968). 

M. Březina, P. Zuman: Polarography in Medicine, Bioche-

mistry and Pharmacy, Interscience, New York (1958).  

P. Zuman: Organic Polarographic Analysis, Pergamon, 

London (1964). 
P. Zuman: Substituent Effects in Organic Polarography, 

Plenum Press, New York (1967). 

P. Zuman, I. M. Kolthoff (ed.): Progress in Polarography, 

Vol. I and II, Interscience, J. Wiley, New York (1962).  
P. Zuman, L. Meites, I. M. Kolthoff (ed.): Progress in 

Polarography, Vol. III, J. Wiley, New York (1972). 

P. Zuman: The Elucidation of Organic Electrode Proces-
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ses, Academic Press, New York (1969). 

P. Zuman, C. L. Perrin: Organic Polarography, Interscien-

ce, J. Wiley, New York (1969). 
P. Zuman, R. Patel: Techniques in Organic Reaction Kine-

tics, J. Wiley, New York (1984), Krieger Publ. Co. (1992). 

CRC Handbook Series in Organic Electrochemistry, CRC 

Press, Cleveland, OH; West Palm Beach, FL (s L. Meites 
a dalšími), Vol. I a II (1977), Vol. III (1978), Vol. IV 

(1980), Vol. V (1982), Vol. VI (1985). 

CRC Handbook Series in Inorganic Electrochemistry, 

CRC Press, Boca Raton, FL (s L. Meites a dalšími), Vol. I 
(1980), Vol. II (1981), Vol. III (1983), Vol. IV (1984), 

Vol. V (1985), Vol. VI (1986), Vol. VII (1986), Vol. VIII 

(1988). 
 

 

Opustil nás kamarád  
Martin Flegel 
 

 

RNDr. Martin Flegel, CSc. se narodil 

14. 2. 1946, maturoval na SVVŠ Praha 
2, Botičská 1, roku 1963. Poté nastoupil 

na Přírodovědeckou fakultu UK, kde 

se specializoval na obor Organická chemie. Studium 
zakončil v roce 1973 rigorózní zkouškou a získal titul 

RNDr. V Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV při 

zaměstnání absolvoval v letech 1968–1973 vědeckou 

aspiranturu v oblasti syntézy peptidů v laboratoři 
dr. M. Zaorala, čímž získal titul CSc. V roce 1973 byl 

paralelně zaměstnán v n.p. Léčiva. 

Po absolvování vojenské služby v Boru u Tachova 
(1974) nastoupil do n.p./s.p. Léčiva jako výzkumný pra-

covník v Laboratoři peptidů, kde setrval do roku 1984. 

V roce 1984 absolvoval půlroční stáž na Institute de Bio-

chemie Université de Paris (Centre d´Orsay). V tomto roce 
přešel na Farmakologický ústav ČSAV jako vědecký pra-

covník a pracoval zde, opět v oblasti syntézy peptidů, do 

roku 1992, kdy přijal místo ve firmě Ferring-Léčiva a.s, 
jako vedoucí vývoje peptidových léčivých látek. V letech 

1989 a 1991 trávil cca 10 měsíců na MRC Laboratory of 

Molecular Biology, Cambridge, UK. V roce 1992 přešel 

do firmy PolyPeptide Laboratories s.r.o. (PPL) a v letech 
1998–2007 zde zaujal místo generálního ředitele a jednate-

le. Pracovní poměr v PPL končil koncem roku 2007. Již 

o dva roky dříve však pracoval též v Ústavu organické 
chemie a biochemie AV ČR, kde byl zaměstnán až do 

roku 2013. Zároveň pracoval i na 1. lékařské fakultě UK 

(2006–2012) na částečný úvazek. V roce 2013 se stal za-

městnancem VŠCHT Praha, Ústavu chemie přírodních 
látek, kde spolu s dr. M. Leblem a svou ženou zavedli do 

výuky i praxe novou experimentální specializaci – syntézu 

a studium peptidů.  
Martin byl vysoce společensky a odborně aktivní, byl 

členem České společnosti chemické od roku 1969. Patřil 

k zakladatelům European Peptide Society (EPS) a v letech 

1994–2002 byl Národní reprezentant České republiky při 
radě EPS, v letech 1996–2002 byl navíc i člen exekutivy 

EPS. Byl zvolen na dvě funkční období do Akademického 

sněmu České akademie věd (2002–2010). V letech 2006–
2010 byl též členem vědecké rady ÚOCHB AV ČR. Kro-

mě vědy se staral i o filantropické projekty. Konec kariéry 

jej zastihl v nedobrém zdravotním stavu, nohy mu moc 

nesloužily, musel chodit o berlích a covidový čas se svými 
peripetiemi se na jeho zdraví dosti podepsal. Nepozoroval 

jsem však nikdy, že by těmto nesnázím podlehl a jeho vůli 

k životu a práci by mu mohl leckdo závidět. 
Přes svá administrativní povolání přispěl, zejména 

k chemii peptidů, hezkou řádkou odborných prací. Na 

konci kariéry se z něho stal i „pan učitel“, který se vzorně 

staral o své studenty, vedl je k poctivé práci a pod jeho 
vedením někteří měli to štěstí, že vytvořili na začátek své 

kariéry pozoruhodná díla. 

Bohužel, cituji slova jeho manželky Zuzany, jeho 
srdce dotlouklo dne 15. července 2021. Bude nám všem 

chybět. 

Pavel Drašar 

 
 

Vzpomínka na pana prof. Bořivoje Klejduse  
(* 25. 5. 1958 – † 1. 9. 2020) 

 
Když jsem vystoupal do prvního patra Ústavu chemie 

a biochemie (MENDELU) a zaklepal na dveře pracovny 

pana profesora, věřte či nevěřte, často mi nikdo neotevřel. 

Profesor Klejdus byl vášnivý instrumentalista a trávil vět-
šinu času u svých analyzátorů v laboratoři. Jeho hlavním 

zájmem byla analýza přírodních látek spadajících do kate-

gorie sekundárních metabolitů rostlin. V této oblasti dosá-
hl mnohých úspěchů na poli národním i mezinárodním. 

Preferoval přístupy založené na kombinaci pokročilých 

extrakčních postupů, chromatografické separaci a hmot-

nostní spektrometrii. Tuto triádu považoval za základ 
a díky vysoké erudici v této oblasti vytvořil společně 

s panem profesorem Kubáněm (dnes UTB) špičkovou 

laboratoř cílící na fytochemickou analýzu. Směřování la-
boratoře se časem vyvíjelo a později se těžiště analytické 

práce přesunulo směrem k profilování metabolitů a biolo-

gicky aktivních komponent řas, sinic a lišejníků. Pana 

profesora jsem znal osobně a pomáhal mu nejprve jako 

Foto: prof. Bořivoj Klejdus (archiv Ústavu lékařské chemie 
a biochemie (MENDELU)) 
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student a později i jako samostatný akademik. Jeho osob-

nostním rysem byla „mírná povaha“ a v akademickém 
prostředí preferoval „rozvahu v rozhodování“. V tomto se 

odlišoval od mnohých svých kolegů a kolegyň. Asi tušíte, 

že komplikovaný svět tvořící univerzitní prostředí nebyl 

jeho doménou, i proto od něj utíkal co nejdál, kam to šlo, 
do své laboratoře. Když ani tam nebylo dostatečně daleko, 

toulal se přírodou s fotoaparátem v ruce. Jeho vášní bylo 

fotografovat vážky v jejich přirozeném prostředí. Nevím 
o tom, že by někdy zvýšil hlas na studenty, a vždy zkoušel 

s nadhledem a často i s úsměvem na rtech. Jeho praktické 

znalosti v oboru analytické chemie byly téměř nepřekona-

telné. Pan profesor nás náhle opustil před rokem. Byl 
a bude nám příkladem. 

za studenty, kolegy a spolupracovníky 

Jan Vacek 
 

 

Vzpomínka na profesora Pavla 

Janderu 
 

 
Ve čtvrtek 5. srpna 2021 uzavřel náhle 

a nečekaně svou životní pouť prof. Ing. 

Pavel Jandera, DrSc., jeden 
z nejvýznamnějších českých analytic-

kých chemiků, jehož jméno bylo po 

celý profesní život neodmyslitelně spjato s Katedrou ana-

lytické chemie na VŠCHT a později na Fakultě chemicko-
technologické Univerzity Pardubice. Profesor Jandera 

patřil mezi přední české, světově uznávané vědce v oboru 

separačních analytických a preparativních technik. Ve své 
vědecké práci se věnoval především vysokoúčinné kapali-

nové chromatografii (HPLC), kde se zaměřoval na studi-

um principů separace, retenčních mechanismů, vývoj 

a optimalizaci metod pro analýzy různých typů látek 
v životním prostředí, potravinách a průmyslových produk-

tech, například barviv, pesticidů, léčiv, tenzidů, tuků 

a olejů a v neposlední řadě přírodních antioxidantů. 
Profesor Jandera dokončil v roce 1967 inženýrské 

studium na tehdejší VŠCHT Pardubice a nastoupil zde na 

studijní pobyt spojený s aspiranturou (tehdejší forma sou-

časného doktorského studia). Od roku 1970 zde působil 
jako odborný asistent. Vzhledem k jeho angažovanosti 

v roce 1968 mu byla obhajoba kandidátské disertační prá-

ce v oboru „Analytická chemie“ povolena až v roce 1977. 
V roce 1980 podal habilitační práci s názvem „Teoretické 

a praktické aspekty gradientové eluce v kolonové kapali-

nové chromatografii“, kterou však směl obhájit až v roce 

1990. V roce 1989 obhájil na VŠCHT Praha disertační 
práci a získal vědeckou hodnost DrSc. (tzv. velký dokto-

rát). V roce 1990 byl jmenován docentem a po návratu 

z ročního působení na University of Tennessee, Knoxville, 
USA, byl jmenován profesorem analytické chemie na 

VŠCHT v Pardubicích a na této pozici působil až do svých 

posledních dní. 

Vědecká dráha profesora Jandery byla už od počátku 
těsně spjata s technikou vysokoúčinné kapalinové chroma-

tografie. Vypracoval ucelenou teorii chromatografie 

s gradientovou elucí, kterou publikoval spolu s profesorem 

Churáčkem v knize Gradient Elution in Column Liquid 

Chromatography, která byla vydána v nakladatelství El-
sevier v roce 1985. Později se zabýval vývojem technik 

gradientové eluce v preparativní chromatografii ve spolu-

práci s profesorem G. Guiochonem (University of Tennes-
see, Knoxville, USA). Spolu se svým týmem vyvinuli 

nové metody hodnocení a charakterizace vlastností kolon 

pro kapalinovou chromatografii. V poslední době se zabý-

val mikrokolonovými technikami kapalinové chromatogra-
fie, především vývojem účinných monolitických kapilár-

ních kolon s novou selektivitou, a také dvourozměrnou 

kapalinovou chromatografií, kde optimalizoval spojení 
polárních a nepolárních kolon pro zvýšení kapacity dvou-

rozměrných systémů pro vyšší počet látek separovaných 

během jedné analýzy. Se stejným cílem vyvinul a optima-

lizoval techniku současné gradientové eluce ve dvoudi-
menzionální HPLC. Výsledky dosažené při své vědecké 

práci publikoval v nejprestižnějších časopisech v jeho 

oboru. Jeho publikační záznam zahrnuje úctyhodných 260 
publikací, pět monografií a více než 20 kapitol 

v odborných, převážně zahraničních knihách. Práce profe-

sora Jandery byly se zájmem přijímány vědeckou komuni-

tou, o čemž svědčí nejen vysoké počty citací (>9000, 
h-index 52), ale také pravidelná pozvání ke zpracování 

řady přehledných článků a k přednesení plenárních předná-

šek na prestižních světových sympoziích. Dva 
z přehledných článků jsou vedeny jako „Highly Cited in 

Field“, tzn. v daném oboru jsou dle počtu citací mezi jed-

ním procentem nejvíce citovaných prací. 

Po roce 1989 byl profesor Jandera také velice úspěšný 
při získávání finančních prostředků pro výzkum. Byl hlav-

ním řešitelem osmi českých výzkumných projektů GA ČR 

a GA AV ČR a mnoha projektů mezinárodní spolupráce, 
kde figuroval jako odpovědný řešitel za českou stranu 

(jednalo se o dvoustranné spolupráce ČR – USA, ČR – 

Řecko, NATO Science Program, 5. rámcový program Ev-

ropské komise „Comprehensive Liquid Chromatography“) 
a působil jako koordinátor řady programů studentské vý-

měny Socrates a CEEPUS, v jejichž rámci absolvovala 

studijní pobyty v jeho skupině řada studentů doktorských 
a magisterských programů ze Slovenska, Itálie, Polska, 

Řecka, Maďarska, Slovinska a USA. Jedním 

z významných mezinárodních projektů, do kterého se za-

pojily univerzity v Mesině, Amsterdamu, Paříži, Oslu 
a Karlstadtu, byl projekt COM-CHROM. Tento projekt 

měl za úkol vychovat mladé výzkumné pracovníky ve 

vývoji řešení analytických problémů a trval od roku 2002 
do roku 2006. Díky této spolupráci mohli nadějní výzkum-

níci poznat pracoviště v cizině a přiučit se novým meto-

dám. Došlo také k navázání kontaktů a vytvoření spoluprá-

ce s evropskými výzkumnými středisky. 
Významným přínosem pro vědeckou komunitu bylo 

také působení prof. Jandery jako člena vědeckých výborů 

řady mezinárodních sympozií, až do pozdního věku byl 
stálým členem vědeckého výboru série konferencí 

„International Symposium on Separation Sciences“. Organi-

zoval a předsedal jedenáctému symposiu z této řady 

v Pardubicích v roce 2005 a také dvacátému symposiu v roce 
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2014 v Praze. Byl čestným předsedajícím „45th International 

Symposium on High Performance Liquid Phase Separati-
ons and Related Techniques“ konaného v Praze v roce 

2017. Pravidelně předsedal sekcím na předních mezinárod-

ních kongresech a sympoziích z oblasti chromatografie. 

Byl dlouholetým členem České společnosti chemické, kde 
působil jako místopředseda Odborné skupiny pro chroma-

tografii a elektroforézu. Byl členem mezinárodního výboru 

a zástupcem ČR v Central European Group for Separation 
Science, působil také jako národní zástupce ČR, později 

„associate member“ a „IUPAC fellow“ v komisi IUPAC 

pro Separační metody v analytické chemii, a jako člen 

mezinárodního výboru „Mediterranean Separation Science 
Foundation Research and Training Center“. V neposlední 

řadě působil jako člen redakčních rad mezinárodních časo-

pisů Journal of Chromatography A, Journal of Separation 
Science, Analytical Letters a Current Chromatography. 

Za svůj vědecký přínos byl profesor Jandera oceněn 

celou řadou medailí, z nichž mezi nejvýznamnější patří 

Tswett Foundation Award (1988), Hanušova medaile Čes-
ké společnosti chemické (2004), pamětní medaile Univer-

zity Mikuláše Koperníka v Toruni (2005) a Univerzity 

v Messině (2005), „A. Wakszmundski Award for impor-
tant achievements in the field of separation sciences“ udě-

lená Polskou akademií věd (2011), AJP Martin Gold Me-

dal udělená Britskou chromatografickou společností 

(2015), Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR (2015), 
medaile Jaroslava Janáka udělená Ústavem analytické 

chemie AV ČR (2015), Award Giorgio Nota za celoživotní 

výsledky v kapilární kapalinové chromatografii (2016) 
a v neposlední řadě Nernst-Tswett Award udělená Europe-

an Society for Separation Science (2016). 

Se stejným nasazením, s jakým se věnoval vědecké 

práci, působil profesor Jandera také jako pedagog. Předná-
šel předměty Identifikace, určování struktury a stanovení 

organických látek, Chromatografie a elektroforéza 

a Optimalizace separačních procesů. Za dobu svého peda-

gogického působení vedl 25 úspěšně obhájených doktor-
ských disertačních prací a několik desítek diplomových 

prací. Jeho doktorandi působí jako akademičtí pracovníci, 

profesoři a docenti, nejen na Katedře analytické chemie 

Univerzity Pardubice, ale také na Masarykově Univerzitě 
v Brně, VŠCHT Praha a dalších vysokých školách v České 

republice, řada dalších studentů si vede velmi úspěšně na 

pracovištích AV ČR (Ústav analytické chemie v Brně, 
Ústav makromolekulární chemie v Praze) a v průmyslu. 

Od devadesátých let, kdy se otevřely hranice ČR a objevi-

ly se možnosti vycestovat do zahraniční, dbal prof. Jandera 

na to, aby jeho doktorandi pravidelně absolvovali zahra-
niční stáže a rozšiřovali si tak obzory a znalosti. 

Členové skupiny a blízcí kolegové z katedry, kteří 

měli možnost poznat pana profesora také při méně formál-
ních příležitostech, si ho pamatují jako společenského, 

nesmírně sečtělého člověka, který měl rád historii a umění 

a s velkou chutí o tom diskutoval. Byl rád ve společnosti 

svých doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, což 
se projevovalo zejména živými diskusemi při společen-

ských setkáních v rámci domácích a zahraničních konfe-

rencí, nejlépe u skleničky dobrého vína. Na prvním místě 
ale pro něj byla rodina, se kterou rád trávil volný čas na 

chaloupce. 

S profesorem Janderou odešel český vědec světového 

významu, který vychoval několik generací analytických 
chemiků, zejména chromatografistů. Pokud byste mu chtě-

li věnovat Vaši vzpomínku, tak můžete na této webové 

stránce: https://www.remembr.com/pavel.jandera 
 

za kolektiv Katedry analytické chemie FCHT UPce, 

spolupracovníky a bývalé studenty 

Petr Česla, Jan Fischer, Tomáš Hájek, Jiří Urban 

a Michal Holčapek 
 

Výročí a jubilea 

Jubilanti v 1. čtvrtletí 2022 
Uveřejněno se souhlasem jubilujících. 

        

80    
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., (2.2.), Ústav 

molekulární genetiky AV ČR Praha 
  
75     
Ing. Jaromír Buriánek, (14.3.), MFF Univerzita Karlova 

Praha  
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., (25.3.), VUT 

Brno  
     

70     
Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc., (23.12.), VŠCHT Praha   
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc., (22.2.), ÚMCH AV ČR 

Praha  
Ing. František Strejček, CSc., (8.3.), Praha 
Ing. Jiří Hájek, (26.3.), Neratovice 
     
65     
Ing. Ivan Vinš, CSc., (13.3.),  Praha 
     
60     
Ing. Jana Rysová, (4.1.), Výzkumný ústav potravinářský 

Praha  
RNDr. Josef Holub, (28.2.), Ústav anorganické chemie 

AV ČR Husinec-Řež  
 
Srdečně blahopřejeme 

https://www.remembr.com/pavel.jandera
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Zemřelí členové Společnosti  
 

RNDr. Martin Flegel, CSc., zemřel 15. června 2021 ve 
věku 75 let. 

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., zemřel 2. července 
2021 ve věku nedožitých 66 let. 

prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., zemřel 5. srpna 2021 ve 
věku 77 let. 

doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., zemřel 16. září 2021 
ve věku 67 let.  

 
Čest jejich památce 
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